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L a  s i g n i f o  d e  l a  B u d a p e s t a  k o n g r e s o

P r i la kongresoj mia persona opinio estas ja konata. Estas 
bedaurinde ke ili okazas ĉiujare. Ĉiudujareco estus multrilate 
pli taŭga kaj oni povus, dum la interjara, utiligi la vojaĝemon 
de la kongresaninoj por okazigi tri aŭ kvar publikajn ne
esperantistajn konferencojn, kie nia lingvo todas la saman rolon 
kiel en Praha, H ago, k.t.p. kaj komencus vere egzisti en Ia 
internacia vivo ekster sia propra rondo. M i l  esperantistoj divi
ditaj po 2 5 0  en kvar tiaj konferencoj —  aŭ eĉ po I OO en 
dek tiaj —  pli disvastigus nian lingvon ol niaj ĝisnunaj dudek 
universalaj kongresoj tion faris. Sed  tiun opinion personan oni 
ne povas trudi al la Esperantistaro. O n i povas nur proponi al 
atenta konsidero por la estonteco.

Intertempe ni certe povus utiligi niajn kongresojn ankoraŭ 
multe pli efike ol ni faris ĝis nun. T io n  ni celis kreante la 
sciencajn somerkursojn en Esperanto en 1925 , sed ĝi tute ne 
sufiĉas kaj ankaŭ ne celis farigi absolute ĉiu foja regulado, ĉar la 
Esperantistaro satas variecon en la programoj. E n  Antverpeno 
granda progreso estis la tagordo kun unu aŭ du precizaj 
temoj de propagando kiel « Esperanto en Universitatoj » kaj 
« Esperanto en R ad io  ». Raportoj kaj diskutoj estis interesaj 
kaj instruplenaj por plia agado.

Sed  ankoraŭ progresi ni povus. E l  ĉiuj lokoj elektitaj por 
kongreso, Budapesto estas unu el la plej bonaj, eĉ bonega laŭ 
geografia situo. Neniam  okazis kongreso en Balkanaj landoj, kie 
ni posedas tiom da fervoraj samideanoj. A l  Budapesto multaj 
el ili veturos. C i  kuŝas jam pli proksime.

P o r tuta M eza  kaj Orienta Eŭropo, Budapeŝto estas mi
rinda centro. Malm ultaj urboj en la mondo estas tiel belaj 
kiel ĝi, kun sia fea kastelaro super la impresa Danubo. Sed 
ekzistas io pli: same kiel Helsinki, Budapeŝto estas urbo 
kun lingvo komplete ne komprenebla de ceteraj Eŭropanoj. 
Inter slavaj kaj germanaj popoloj elstaras la Hungaroj
aparte kaj fiere kun sia propra lingvo el tute alia familio, 
simile kiel Finnoj, Estonoj kaj Turkoj.

T iu  soleco donis al ilia kulturo grandan memvaloron kaj 
dignecon. D um  centjaroj ili estis nacio reganta per la povo 
politika. N un , post ŝanĝo de cirkonstancoj, ilia forto serĉas

aliajn kampojn. Inter Ia granda familio de popoloj ili ja 
brilas per sia intelekto kaj literaturo.

V id u  nian Esperantujon, malgrandan specimenon de estonta 
homaro kun komuna lingvo: en ĝi la verkoj de hungaraj aŭto- 
rof kiel Baghy, Kaloczay, iraj ploraj aliaj, elstaras admirinde 
per talento kaj originaleco. K e  ili plej perfekte uzas nian 
lingvon por esprimi homajn pensojn kaj ĝin riĉigas, ne per 
kopiado, sed per disvolvo de ĝia propra sango kaj spirito, 
tio ne estas ia hazardo. Same kiel ĉe Finnoj, Ia soleco de 
ilia kulturo en Eŭropo tion akcelas.

Sed  ni vidu pli alten ankoraŭ. C is  nun kelkaj nacioj __
grandaj per la nombro —  regas nian mondon kaj regigas
siajn lingvojn. E n  ĉiuj internaciaj kunvenoj la ceteraj devas
silenti aŭ balbuti en fremda parolilo. Kontraŭ tiu maljustado
D -ro  Zam enhof elokvente protestis en sia Bulonja parolado.
a. Simile, en internacia kulturo, la malpli grandaj nacioj devas
ĉiam cedi la lokon al tiuj, kiuj bonŝance naskiĝis verkistoj en 
unu el Ia regantaj eŭropaj lingvoj.

T iu  m a lega la j ne nur humiligas multajn homojn, sed ĝi 
estas kauzo de granda perdo por la homaro, kiu bezonas la 
urĝan kaj egalan partoprenon de ĉiuj valoroj, ne nur de kelkaj. 
Tiurilate la mondo serioze reiris malantaŭen depost la tempo, 
kiam latina lingvo perdis sian kunigan rolon.

E n  Budapeŝto kunvenos esperantistoj, ne nur el Hungarujo,
sed el deko da najbaraj nacioj en plena konstrua laboro. Se
ili scias forgesi ĉion dividan por kompreni la multe pli grandan
valoron de la komunaj bezonoj, ili donos al nia kongreso la
signifon de grandioza manifestacio de la malpli nombraj nacioj
por egaleco en la internacia vivo, ne kontraŭ iu ajn, sed por
plena kaj senĝena partopreno de ĉiuj en la supera tasko de 
tutmonda konstruado.

Disputante, Ia malgrandaj nacioj aspektas al potenca O kc i
dento iom ridindaj kaj regeblaj, sed interkonsentante por 
komuna postulo, ili aspektas imprese kaj nevenkeble. Ili unuigu 
en Budapesto por postuli sian parolrajton en la mondo per la 
helpa lingvo de legaleco f

Edm ond Privat.
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EL N A T U R O  KAJ SCIENCOJ
R e l a t i v e c o

D e R alf Kornmann

L a  ideo pri Ia relativeco, la laŭkondiĉeco de ĉiu okazo, estas 
unu el la nepre gravaj, ne pereontaj akiradoj de la spirito. K a j  
se ĝi ĝis nun festis la plej gravajn, malproksime videblajn 
triumfojn en la fiziko, tamen ĝia graveco necese aperos en ĉiu 
kampo de la vivo, ju pli ĝi konigos kiel ĉionampleksa kaj 
estigos memkomprenebla ĉies posedajo.

L a  vera senco de tiu ideo plej facile ĝuste tie kompreniĝas, 

kie ĝi ĝis nun trovis la plej puran esprimon, t.e. en Ia natur
scienco, la senintermanka priskribo de la kosma okazantaro.

L a  plej malnova, kiel teorio science konstruita kaj klarigita 
al ni. aperanta vidmaniero pri 1’aspekto kaj la rilatoj de la 
mondo fizika —  samtempe la mondbildo, kiu estas ankoraŭ por 
ni nuntempuloj kutimkonata kaj iel nevenkebla —  vidas la teron 
kiel rondan diskon, kies centro estas la centro de la tuta mondo. 
Ĉ irkaŭ ĝi la suno kaj ĉiuj steloj sin turnas, super ĝi la ciela 
volbo en eterna rondkurado volviĝas. T iu bildo prezentas la 
laŭverecan priskribon de ('aspekto, kiun la mondo havigas al 
sida homaro, kiu. ne eliĝante el malvastlima restadejo kaj ne 
instigata pridubi la memkompreneblan opinion ke ĝi estas la 
koro de I ’ mondo, neniam ekpensas ke Ia homo havas aliajn 
nepre malsamajn eblojn, sin movi tra la mondo, kiu povus alie 
aperi al li. Ĉar en la historia fruepoko, en kiu tiu mondbildo 
estis ĉarpentata, la homo entute ankoraŭ multe pli neatente el 
si mem pensadis, sian korpan kaj animan memon malpli pre
cize de la cetera mondo distingadis ol ni hodiaŭ kutimas, kaj 
pro tio povis senpene rilatigi la kosman okazantaron je si mem 
kiel ĝia sola efektiva senco. K a j  ĝuste tiu mondinterpreto mem
cela, memrilata kaj el la memo havigata estas prezentata en la 
fizika mondbildo, kiu estas konata je la nomoj geocentra, ter- 
mezpunkta, sed laŭsence devus nomigi egocentra, mi-mezpunkta. 
ĉar ĝia ĉefa eco estas la jena, ke la homo ne jam lernis, iun ajn 
okazon alie prijuĝi ol laŭ siaj plej personaj vivrilatoj.

Ju pli evoluas la penso kaj pligrandigas la eblo travojaĝi 
vastajn terspacojn kaj estigi interrilatojn pli intimajn inter divers
kulturaj kaj diversdevenaj popoloj laŭspace disigitaj, des pli 
klare eklumetas la kompreno, ke el malsamaj terregionoj la 
mondo malsame vidigas. L a  unua paŝo sur tiu vojo al senlima 
plivastigo kaj malsamigo de la mondkompreno estas la ekscio, 
ke la terdisko ne havas certajn limojn, ke gia ŝajna limo, la 
horizonto, ĉiam fugas la migranton. T iu  scio fine transformigas 
je imago prezentanta tute novan penseblon, kiu aperigas la teron 
kiel korpon sfersimilan. Tial, kvankam nur kiel modesta ko
menco, naskigis la ideo. ke eblas rigardo al la mondo ĉiam 
kongrua je la sanga aspekto, kiun havigas la malsamaj ter
regionoj, kaj ke tiu vidmaniero, ĉar ĝi kunigas ĉiujn ajn unuo
pajn aspektojn, devas esti p li alta. pli vera. Jen la unua mal- 
streĉo de la ĉenoj ligantaj la homan penson.

K a j nun estas atingita la firmajo, de kie la menso povas 
riski la grandegan salton en la tutaron. N u n  unuafoje eligas 
el la menso la demando, kiu tremigos la mondkonstruaĵon: kiel 
aspektus la mondo vidata de alia ĉielkorpo? K a j  tiu demando 
ne plu povas mutigi, de kiam la menso sciigis pri sia povo, 
sencplene ĝin respondi, ĉ a r  la nombro de la eblaj vidpunktoj 
ne havas limon. Se sukcesis ia kuraĝaĵo suprenigi al la suno 
kaj de ĝi vidi la hejman teron kiel malgrandega polvereto laŭ

subulecaj rondvojoj servĉirkaŭumi la ĉiopatrinon, novaj steloj 
logos al ĉiam pli senlimaj malproksimanoj. K a j  ĉiam pli im 
pona estigas la tasko, fandkunigi la neelpenseblan aregon da 
viditaĵoj je unusola mondbildo, kie al ĉiu trajto, eĉ la plej 
malgrava, loko certa kaj konvena estas asignata.

D o  la ideo pri la relativeco, uzata je la rigardo al la fizika 
mondo, signifas la ekscion, ke la mondo povas almenaŭ pense 
esti rigardata de ajnaj vidpunktoj en la spaco, ke ĝi de ĉiu 
vidigas alian vizagon kaj ke la vera bildo devas kunigi ĉiujn 
entute eblajn unuopajn vizaĝojn je sencplena, senintermanka 
tutajo. L a  senco de tiu ideo ne estas ŝanceligi nian konvinkon 
pri la realeco, ununureco, unusenca esto de la mondo, sed male 
nian pensaron pri ĝi senfine pliriĉigi, subtiligi, certigi, ĉiia senco 
ne estas detronigi valoraĵojn, sed ilin diferencigi kaj konstati 
gis kie ili valoras. Ankoraŭ  nun la suno leviĝas kaj mallevigas, 
kaj la ĉiela stelaro hodiaŭ ankoraŭ nokton post nokto forturni- 
ĝas super niaj kapoj. T io  estas imago de tiom nedetruebla cer
teco, ke neniu abstrakta konsidero ĝin iam elradikigos. Tam en 
se ni konscias, ke tiu imago prezentas la aspekton de I ’inon do 
de ununura punkto de la tero, sed ke ni almenaŭ pense povas 
havigi al ni ĝian aspekton de iu ajn el tiuj punktoj, ni de tiu 
kutimkonata aspekto forprenas neniom da ĝiaj vereco kaj valoro 
por nia vivo. N i  nur forigas la malmodestaĵon, kvazaŭ ĝi estus 
la sole ebla aspekto de la mondo, kaj tiel senigante ĝin de ia 
dubo, ni donas al ĝi ĝian realan, neatakeblan, nedetrueblan 
valoron. L a  geocentra mondbildo estas laŭvereca prezentado 
de la mondokazaro vidata kaj pripensata el ununura, nemovi- 
ĝebla fiksita loko de la tero, kaj kiel tia nerefuteble gusta. Sed 
ĝi estus nepre erara, se ĝi estus komprenata kvazaŭ absoluta, 
t. e. lasta, sole ebla, ĉionampleksa priskribo de tiu okazantaro.

Se ni do el la relativeca ideo, kiel el tute profunda kom
preno de la esenco de 1’mondo, senĉese pliampleksigas nian 
mondbildon, ni neniel neniigas antaŭajn eksciojn, laŭ la mezuro 
kiom ili estas efektive pravigitaj, sed ni limigas ilin ĉiam pli 
precize je ilia fakta valoretendo. N u r  kiam pli nova ekkono 
aperas principe malakorda al antaŭa, necesas ke unu el ambaŭ 
estu erara.

Sed  tiu pliampleksigo de la makrokosma mondbildo ne estas 
la sola frukto de la relativeca ideo. T ie s valideco ne limigas 
ĉe la aspekto de la mondtutaĵo kaj ĝiaj sangoj, kiam la vid
punkto aliigas de stelo al stelo. Cii sin etendas al ĉiu ajn pens- 
observado de la mondo kaj ĝiaj partoj. D e  la ekkono, ke eĉ 
la plej malgrava unuopa okazajo rilate sian evoluon dependas 
de la vidpunkto —  ekzemple ke objekto jetita al rapidanta 
vagonaro vidate el la vagonaro movigas laŭ alia vojo ol vidata 
de la firma tero —  ĝis eĉ la lastaj mikrokosmaj okazoj: la 
agado de elektronoj kaj atomkernoj kaj de la radiaroj al ili 
aligantaj —  ĉiam rilate ĉiun okazon valoras la relativeca ideo: 
ke ĝi povas esti vidata de ajnaj vidpunktoj, kaj ke nur tia 
priskribo, kiu ĉiun penseblan vidpunkton ampleksas, kongruas 
ĝian esencon. K a j  la relativeca ideo valoras ne nur pri la fizika 
okazantaro, ĝi tiel same koncernas ĉiun sp iritajn, ĉion kon
cepteblan. Ĉ a r Ia estigo de homaj konceptoj kaj ideoj, oka
zante per la kunagado de homo kun homo helpe de la granda 
organiza sistemo de la lingvo, povas nur farigi trans la fizikan 
mondon: homoj povas sin interkomprenigi nur per la montrado 
al la videbla tusebla korparo, kiu estas alirebla por ĉiuj, kaj 
tial ĉiuj konceptoj, eĉ la plej abstraktaj, iel korpigas la spacajn 
vidpunktojn, el kiuj iliaj aŭtoroj pensadis. Ĉ iu  mensa « star-
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punkto » konigas la lokojn, cl kiuj ĝi permesis almenaŭ 
pense vidi la mondon aŭ kiom tie la mondo ĝi ampleksas. Ju 
pli facile la homo kapablas liberigi sin el la malvastaj tempaj 
kaj spacaj vivkondicoj de sia persona memo kaj pensante sin 
enigi en la vivo —  kaj esto —  kondiĉojn de aliaj estajoj, des 
pli alta, des pli malproksimen vidiga, des pli valora lia v id 
punkto ĝenerala estos: ĉar la esencon de la mondo li despli 
profunde, des pli vere komprenos, ju pli multflankan aspekton 

gi li al si havigas kaj ju pli bone li disponas pri la forto, 
formi tiun aron je ununura kompleta bildo. N e  ekzistas du 
homoj, por kiuj la mondo povus tute same aspekti, malgraŭ 
nia konvinko, ke nin ĉiujn okupas la sama mondo. Sed la indi
vidua mondbildo de ĉiu homo havas ĝeneralan valoron nur laŭ 
la mezuro kiom ĝi akordas la individuajn mondbildojn de aliaj 
homoj. Kontraŭe la ebloj pliampleksigi, pliriĉigi la personan 
mondbildon estas por ĉiu senlimaj.

E l  tiu ekkono sekvas la por la homa pensado gravega kon
kludo, ke ĉiu mondvidmaniero, kia ajn ĝi estas cetere, nur 
valoras interne de I horizonto de la mensa vidpunkto, kiu ĝin 
estigis, kaj ke necesas por ĝin kompreni, lokigi sin en tiun vid
punkton. Same sekvas, ke neniu vidpunkto povas iam esti defi
nitiva.

T iu  penso pri relativeco, pri kondiĉaro influanta ĉiun ekko
non, hodiaŭ jam altgrade regas la sciencan pensadon, kiu pro 
ĝia fruktiga forto evoluis laŭ mezuro ne antaŭsentita. Jam 
estigis por ni komprenebla kaj decidiga tasko, eltrovi la vid- 
punktan kondiĉaron de antaŭaj komprenoj kaj prezentoj de 
I histono kaj tiel survojigi pli profundan konon de ĉiu homa 

evoluo. Same la ideo pri justeco, homa societo eĉ kulturo suldas 
al ĝi fundmovigan revivigon.

Tam en ĝia plej alta kaj lasta senco troviĝas en la morala 
kampo. Ĉ a r la kapablo, translokigi sin en la menson de kun- 
homo, rigardi kaj taksi la mondon el lia vidpunkto kiel el la 
propra, estas unua kondiĉo de ĉiu homa komunumo. Ĝ i estas 
la plej homa el la kapablecoj, ĝi estas tio, kio lastfine estigas 
la homon, la homajn pensadon kaj vivadon. Ĉ a r portante la 
homon pensantan trans la barojn de lia pereonta meme kaj 
igante lin retrovi sian valoron en tiu sama mondo kaj giaj 
estajoj —  liaj kunestaĵoj —  kiuj postvivas lin kaj naskigas 
kaj plijunigas sin laŭ eterna sango, gi levas lin mem je la 
ĉefkoncepto de I tutm ondaj, konsciigas lin pri la eterneco de 
ba valoro: altigas lin je dieco. L a  relativeca ideo estas Ja viva 
esprimo de I krepovo de la homa menso, senerara gvidante sur 
la vojo de la homara evoluo, vera simbolo de la kulturo.

Trad. Ed. Jung, Strasbourg.

faklernejo, universitatoj, lernis sen instruanto ses lingvojn, kaj 
5 5 -jara doktorigis. K e  li posedas nun propran domon ekzemple, 
h nur dankas al senlaca laborado kaj severa memedukado laŭ 
la devizo de I ’ skoto Robert Burns « M a lg raŭ  ĉio I »

E n  la lernejo trudigis al li pedagogiaj problemoj, kies kau
zoj troviĝas en sociaj cirkonstancoj, ekster la lernejo. A rd a  
amo al infanoj igis lin fervore ekbatali kontraŭ familipereiganta 
alkoholo, fiaj filmoj kaj literaturo, kaj kontraŭ seksmalsanoj. 
Austrio dankas al Ii kinematografan reformon, la fondon de 
komisiono por kontrolado de infanlegaĵoj, de kelkaj infan
protekta j unuiĝoj, kaj la kreon de eĉ premiitaj verkoj seks- 
pedagogiaj. Krom e li verkis porlernejan infanlegaĵon, fondis

N ova  socio, nova  eduko

D e W . Smital

Ideoj ne sufiĉas. N u r  praktikigo valoras. P laĉas ja karak
teroj sur alta bazo etika. Sed veraj kolonoj de la homaro estas 
nur ili, kiuj sian vivon oferas progresigante. —  D e  malsupre 
tiaj herooj venas ofte, batalas konstante; des pli meritas ad 
miron. —  L a  spertoj kapabligas tian, eduki aliajn, efiki al la 
socio.

D u m  tiuj tagoj la intelektularo de Aŭstrio  ovacias tian emi
nentulon, D -ron  A .  Th . Tluchor-Sonnleitner, pro 6 0  jarigo.
Sed lia agado meritas tutmondan atenton pro liaj kontribuoj 
al edukada reformo.

L ian  personan energion pruvas lia viva vojo. Deveninte el 
familio senhava, li pene studadis en gimnazioj, instruistiga

gepatrajn konferencojn, prelegadis, konstruis lernilojn k.t.p. 
senlace, dum tri jardekoj. Rekonante lian eminentecon spe
ciale sur la spirithigiena kampo la registaro ofte lin delegis 
reprezentanto de Aŭstrio  en internaciaj kongresoj por lerneja
higieno, ekz. Nurnberg 1904, London 1907, Paris 1910.

Sed  pli ĝenerale interesaj, ankaŭ pli gravaj estas du aliaj 
flankoj de lia vivo: la filozofa kaj la poeta.

Se la vorto filozofa ekle vekas ĉe iu la kromimagon pri grum- 
blemulo vivofremda, li grave erarus imagante Sonnleitner tia. 
Plej vivoproksime estas lia filozofio, vortoj por li estas io 
neesenca, agoj ĉiom. L a  volproblemo solvigas por li tute 
nature: « ...ĉiu objekto sugestie ekigas en perceptanta individuo 
funkcion, premise ke en la perceptanto estas plenumita la kon
diĉo, ke li havas mediumecon (disponitecon. intereson^

D-ro T luchor-Sonnleitner
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por tiu ĉi objekto. Inter la imagoj pri agrableco, kiuj estas 
kapataj cie perceptataj objektoj en perceptanto kiel ' motivoj 
la unuaranga estas la profunkcia agrableco, ripete aludita cie 
W . Jerusalem (univ. prof, en W ien) en ties Psikologio kaj en 
lia Enkonduko en la Filozofion. « Se » taugaj objektoj ekigas 
en perceptanto la deziron, fari per ili tion por kio iii taugas, 
« kaj tiu agado povas esti korpa laboro, ludo, esploro scienca, 
kreo artista », la ĉefa problemo pedagogia, la volevoluigo, prin
cipe solvigas tre simple; ĉar el tiu ekkono rezultas « por edu
kanto amaso da ebloj, en edukato farojn intencitajn kauzi aŭ 
neakcelantajn eviti per forturno (alidirektado) de I ’intereso ».
—  A lia  frazo de li klarigas historian fakton, komprenigas 
socian bataladon kaj esperigas belan estonton samtempe: « E l 
prenu infanon malzorgitan el ĝia ĉirkaŭo, malbela pro mal
nobleco, malpureco kaj sengusteco, transportu ĝin en puran 
hejmon, kies objektoj ĉiam alparolas ĝin pure, orde, bele kaj 
metu antaŭ giajn okulojn simbolojn de altaj ideoj: tiam en 
ĝi ekigos punp rocedo  dank’ al la favora sugestio de la ĉir

kaŭo. »
Por skizi la poetan specialecon de Sonnleitner, laŭ ĉio dirita 

sufiĉos malmultaj rimarkigoj. L a  fortanimo kapablas ankaŭ 
delikate rideti, sindone pentri, ami profunde. Terodoro, flor- 
aromo kaj ĉiela bluo naskigas el la linioj. M o la  man’ karesas 
konsolante, kompato infektas larmige, kiam la slava heredaĵo 
ekparolas. T iun  efikon kaŭzas du ecoj verkaj, ambaŭ karak
terizantaj veran poeton: Suverenado prilingva en la servo de 
kapticerta rigardo por ĉiuhomaĵoj. L iajn  grandajn verkojn 
legadas homoj ĉiuaĝaj kun egala profito: Maljunulojn ravas 
la humora prezentado de matura vivpercepto, gejunulojn ĉi tiu 
kaptas sugestie, vekas agemon, interesojn novajn kaj tiel ĝojon 
maloftan. Krom  la pura poezia efiko noblige edifanta ĉiu verko 
de Sonnleitner klerigas ankaŭ: Profunda multflanka kono pri 
la naturo ja estas enplektita, kaj multnombraj vojaghimpresoj el 
diversaj landoj. —  Aperis la verkaro internacie interesa ĉe 
« Kosmos o Franckh’sche Verlagshandlung en Stuttgart aran
gitaj, majstre ilustritaj de akademia pentristo prof. Fritz Jager, 
Ia libroj koron ridigas jam post ekrigardo. L a  ĉefa verko estas 
kulturevolua romano, « L a  Kaverninfanoj » ;  kies valoron kaj 
ŝatatecon plej trafe pruvas 73  eldonoj en IO  jaroj. A n kaŭ  
trivoluma estas la aŭtobiografia romano « K o ja  ». L a  heroo de 
« L a  etulo-direktilisto n estas knabo malriĉa, kiu klerige helpas 
alian knabon riĉan sed kriplan. A lta jn  ideojn peras la jus 
aperanta, « D -ro  Robin Sohn ».

« K io  el objektoj faras valoraĵojn, estas la laboro. » K a j 
« N u r ne malesperu! Neniun diru perdita, kiom longe li anko
raŭ estas varm a! »

Pri nobl-gasoj

Sub  vorto nobl-gasoj oni komprenas en la kemio tiajn gasojn 
kies atomoj ne favoras reakcion kaj ankaŭ ne kombinigas kun 
samspecaj gasoj. T iu j nobl-gasoj estas unu-atomaj. Konataj 
nobl-gasoj estas heliumo, neono, argono, kriptono, ksenono kaj 
intono. L a  konstato kaj trovo de tiuj gasoj estas de juna dato.
L o rd  Rayle igh kaj Ram say trovis i 8 9 4  la argonon. Ili konsi
deris gin kiel modifaĵon de l nitrogeno, same kiel ozono pre
zentas subspecon de ('oksigeno de ('aero. Ili konstatis nekonitan 
gis nun parton de 1'aero per la sintezo. Nom e: Sinteza nitro
geno gajnita laŭ kemia procedo estis pli malpeza ol aer-nitrogeno 
senigita je oksigeno. Sekvis la trovo de kvar pliaj gasoj atmos
feraj. Sed ili troviĝas je kvanto malpli granda ol la argono. 
Heliumo jam konstatigis spektroskope 1868  en la suno, 1895

ankaŭ maloftaj mineraloj de la terkrusto. Helium o formas nur
0 .0005  volumen-procenton de I ’aero. L a  volumen-procentoj de 
la aliaj nobl-gasoj estas: Neono 0 .0018 , kriptono 0 . 0 0 0 1, 
Ksenono 0 .0 0 0 0 0 9 . Indikojn pri tiuj elementoj oni konstatas
en vulkanvaporo, fontoj kaj mineraloj enhavantaj uranon.

Konata estas ia uzo de heliumo en Am eriko  kie ĝi, ĉar 
trovata je sufiĉa kvanto servas por plenigo de la aerŝipoj. L a  
perdo kontraŭ plenigo per hidrogeno estas ĉ. 7 % .  O n i pre
feras la heliumon pro ĝia inercio (malvoviĝemo) ol la facile 
ekbruligebla hidrogeno. Kontraŭe la perdo de 1'heliumo pro 
la difuzo el la balono ne estas grava. L a  prezo de 1’heliumo 
estis en la jaro 1928  ĉ. 2 0 0 .0 0 0  Fr. por kubikmetro. T iam  
oni produktis el ĉiuj heliumfontoj cie la tuta mondo ne pli ol 
tri kubikmetrojn, uzitajn por sciencaj eksperimentoj. L a  scienca 
intereso por heliumo koncentrigis por gin likvigi kaj rigidigi. D e  
ĉiuj substancoj gi ja havas la plej malaltan bolpunkton per
—  2 6 9  Centigradoj. K iom  kostas la produktado de 1'heliumo 
en Am eriko ne estas konata.

Antaŭ  kelkaj jaroj oni trovis novan uzmanieron de l heliumo 
kiu farigos tre valora. Subakvigisto en sla kostumo ricevos la 
necesan aeron por spiri sub altigita premo kiu plialtigas por dek 
metroj da akvoprofundo je unu atmosfero. A e ro  solvigas en la 
sango proporcie al la premo portata. Subite forigante la pli- 
premon, la sango transformigas en veziketoj pro la liberiginta 
aero. L a  sekvo estos doloriga malsano. P o r  eviti tion oni levis 
la premon sinsekve, ne subite, daŭrigante tion ĝis du horoj. 
Perd igas valora tempo pro tio kaj se okaze de tia subakva 
laboro venus malbona vetero, uragano, ekzemple, la malrapida 
suprenlevo estus ebla nur kun sufiĉa dangero. L a  U sona  M in 
oficejo (United States Bureau of M ines) arangis provojn kiuj 
evidentigis, ke miksajo de oksigeno kaj heliumo, ĉ. 2 0  %  da 
oksigeno kaj 8 0  %  da heliumo servas por spiri tiom bone kiom 
ordinara atmosfera aero. Sekve oni povus uzi tiun miksadon. 
Helium o tute ne solvigas en la sango kaj tiel oni povas limigi 
la periodon de malstreĉiĝo de I ' spira gaso ĝis 75 %.

Argono jam estis produktita 1914  laŭ teknika maniero kaj es
tis uzita por elektraj lampoj inkandeskaj. L a  nun uzata argono 
akirigas el frakcia distilado de likva aero kaj estas subproduk- 
tajo de i ’oksigeno. L a  inkandeska ampolo plenigita je nitrogeno 
anstataŭigis iom post iom per la lampo, kiu estas saturita per 
miksajo de nitrogeno kun argono. Proksimume la duono cie la 
nuntempe uzataj ampoloj estas plenigitaj je nobl-gaso. P ro  tio 
malebligas la formado cie volframnitridoj kaj la uzdaŭro de 
la lampo estas grave plilongigata. Lam po plenigita je gaso estas 
pli ŝparema en la konsumo de 1'elektra energio, aŭ pli precize 
je la lumforto. O n i povas ardigi la volframfadenon multe pli 
forte, ne timante disblovon aŭ vaporigon, kio laste bruligus la 
fadenon.

Neono estas akirita el likvigo cie 1'aero, ordinare kiel mik
sajo de helium-neono. T iu j du gasoj forestas sekve de la 
malalta bolpunkto. L a  bolpunkto de la aera nitrogeno estas
ĉe —  196, tiu de ('oksigeno ĉe — 243. T iu -ĉ i miksajo —
heliumo-neono —  estas ricevebla de la oksigenfabrikoj en fer
mitaj vitroretortoj po unu litro. T iu-ĉi gasmiksaĵo, en diluita 
stato disradias rugetan lumon, sub influo de elektra malŝarĝo. 
P ro  tio gi pli kaj pli trovas uzadon en la reklam-lumigado. L a  
necesa tensio por instigi la lum-disradion estas relative malalta. 
C i  estas eĉ sub la kutima tensio de I I O  volto. O n i fabrikis 
ankaŭ ampolon kun neono en la noktlampoj, ekzemple en hos
pitaloj kaj en lokoj bezonataj nefortan lumon dum la nokto. 
A lia  uzo de 1'neono estas la tekniko de transformo de ('alterna 
al kontinua fluo. Ce tiu-ĉi procedo uzigas ankaŭ la argono.

L a ŭ  D -ro  Mannheimer.
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F e n i c i o

N ia  scio pri la fenicianoj limigis je tio, kion la M a lnova  
Testamento kaj la grek-romaj verkistoj depost la Homera 
epoko, rakontis al ni. L a ŭ  greka tradicio, la fenicianoj koni
gataj al ili teknikon, orientan sciencon kaj vendintaj al ili 
produktojn de pli progresinta civilizo, ankaŭ estis la kreintoj. 
T iu -ĉ i opinio restis ĝis nia tempo. O n i taksis ĝenerale tro alte 
la fenician influon, sur la grekan kulturon. Nomojn de lokoj 
iom fremde sonantajn oni konsideris semid-devenaj kaj opiniis 
esti trovinta iaman fenician kolonion. N e  nur sur M a lta- 
Insulo kaj Salam o sed ankaŭ en Monako. Sed ekster N orda  
A fr ik o  kaj Iberio nur malmultaj difinoj povis resti kaj la 
supozitaj kolonioj estis fakte nur komercaj faktorioj. A n kaŭ  
la esploro de I Antikva Oriento ne rajtigis konsideri tro granda 
ia fenician partoprenon. Ekzemple la vitro, kiu longtempe estis 
konsiderata senkonteste kiel fenicia eltrovajo, estis konata en 
antikva Egipto multe pli frue. Evidentigis do, ke ili ne estis 
la kreintoj de la orienta kulturo sed nur ties perantoj al okci
dento. D um  la elfosado en Babilono kaj en Egipto donis 
nesupereblajn rezultojn, la gajno de tiaj reserĉoj en Fenicio 
estis eta. L a  trovitejoj devenas grandparte el la epoko de la 
persa regado, do relative juna.

T iu j feniciaj urboj ja estis havenurboj aŭ insuloj kun tre 
malgranda amplekso. D e  jarmiloj al jarmiloj unu c iv il lo  
sekvis Ia alian kaj pro tio la trovo de feniciaj restajoj mal
faciligita. L a  trovitaj enskriboj estis de juna deveno kaj Ia 
enhavo sensignifa. K ie l lasta gloro restis al Ia fenicianoj, la 
persiste aljuĝita invento de la litera skribo, kiu transiris al la 
grekoj kaj romanoj kaj fine al ni. Sed la enskriboj de la Sinai- 
Montaro, konsiderataj kiel praŝtupo de tiu-ĉi literskribo forigis 
tiun gloron. Post kiam la Francoj eluzis la Sirian protektoraton 
por serioze kaj funde esplori la landon, okazis granda sango 
en nia scio pri Fenicio. Hazardaj trovaĵoj kaj sistema fosado, 
cefe en la regiono de Saida, la iama Sidono kaj en Cebail la 
iama Byb!os, kondukis ĝis la 2a kaj 3a antaŭkrista jarcento, 
ja eĉ en prahistorian epokon. P ro  tio, problemoj jam enterigitaj 
revenis al Ia diskuto.

L a  historio de la feniciaj urboj —  Fenicio neniam estis 
homogena stato aŭ regno, se foje ankaŭ unu el la du gravaj 
urboj Sidono au T iro  regis la aliajn —  nun povas esti sekvata 
ĝis tre malproksime. K rom  Ia enlandaj monumentoj, oni devas 
atenti ankaŭ tiujn de egipta kaj babilon-asiria deveno. N i 
renkontas unue Biblos kiu jam dum la piramido-konstruado 
tre vigle rilatis kun la Nil-regno. T io  estis ĉe la fino de la 
kvara jarmilo ankaŭ Kristo. L a  nilloĝantoj ricevis de la feni
cianoj la lignon por Ia ŝipkonstruado, kion Ia propra lando 
ja ne povis liveri. Kontraŭe ĝi mem liveris Ia papiruson kiel 
materialo por Ia skribado. D e  Byb los ĝi venis al la grekoj. L a  
greka vorto por libro « B ib los » eniris en niajn lingvojn kaj 
devenas de tiu-Ĉi urbo. L a  historio de la tria jarmilo estas 
konata nur malmulte. Je la 16a jarcento Ia lando venis sub 
la regado egipta. Estis la t r io d o  de la egipta imperialismo 
post la forpelo de Ia Hiksoj. E l  la famaj « Amarna-Ieteroj », 
valora korespondado el la arkivoj de du faraonoj ni konas 
Ia politikajn cirkonstancojn de tiu-ĉi tempo; la feniciaj urboj 
tiam nur estis laŭnome sub la egipta regado kaj fakte trovigis 
solaj kontraŭ la minaco de la amoritoj kaj Ketitoj.

A l  la egipta regado sekvis la Hetita, kiu siavice pereis 
kontraŭ la ondego de la « Marpopoloj » dum la I 3a jarcento. 
Jiu-ĉi ondego disfalis ĉe la egiptaj limoj. Sekvis nun kelkcent
jara periodo de absoluta sendependeco, de la jaroj I I OO ĝis 
800. C l  signis la kulminacian punkton de la fenicia historio. 
D um  Ia sama epoko, starigis en najbara Israelo forta reglando

sub Saŭlo, D av ido  kaj Salom ono kaj formigis en la nordo la 
arameaj ŝtatoj de Dam asko kaj Hamato. T iu  evoluo estis 
favorigita per la fakto ke ĉiuj najbaraj regnoj ne povis ion 
entrepreni. L a  hetita regno disfalis. Egipto kaj Babilono estis 
haltigitaj en ekstera agado pro internaj malpacoj. A s ir io  ne 
estis sufiĉe forta. D e  tiu-ĉi tempo datas la mara hegemonio 
fenicia. L a  egea kulturo, reginta ia insulojn kaj bordojn de 
I orienta Mediteraneo same pereis en la migrado de la « M a r 
popoloj ». L a  fino de tiu-ĉi periodo komencis per la ripetiĝintaj 
atakoj de la asiria imperio, kiu sukcesis venki la feniciajn urbojn 
post malespera defendo. A l  la asiria regado sekvis la Kaldea, 
la persa kaj fine tiu de A leksandro la Granda. Sub  ties pos
teuloj la urboj apartenis jen al Egipto, jen al Sirio ĝis fine 
giganta Rom o okupis Ia sirian bordon.

alef bet gimel dalet he vav fzain het tel joo! kaf
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L a  fenicia  alfabeto

res sin tau

Jen la fenicia historio, kiu montras okulvideble la geogra
fian dependecon: Ĉe  longa marbordo, serio de havenurboj, 
kiuj eĉ ne havis teran kontakton inter si kaj al kiuj mankis 
malantaŭa teritorio pro la montaroj. Rezultis do grava riĉeco 
el la perado kaj komerco, sed nenia politika potenco. L a  grava 
geografia situo, ponto inter A fr ik o  kaj A z io , igis tiun landon 
la ĉiama celo de konkero kaj batalobjekto de najbaraj regnoj. 
K a j  tio estis ĉiam la sorto de Sirio.

Sed se la feniciaj urboj ne ampleksis pli ol kelkcent domojn 
en moderna metropolo, ili tamen rezistis al la militemaj asi
rianoj kaj babilonanoj. E ĉ  A leksandro konkeris T iron  nur 
post kelkjara sieĝado ensabliginte la tutan markolon, kiu disigis 
la insulurbon de la firma tero. L a  feniciaj havenoj, malgrandaj 
kaj mallarĝaj kaj facile sanigintaj, tamen konservis la famajn 
riparojn kiuj jam de la Homera tempo estris Ia Mediteraneon 
kaj estis nemankeblaj al la tiamaj regnoj. F.gipto ilin bezonis 
por la grandaj veturoj al sudo. A s ir io  kaj Irano servis sin de 
la militŝipoj. L a  kuraĝaj vojagoj kondukis la fenicianojn ĝis 
Ia « Kolonoj de Herkuleso » t.e. Ia markanalo de Gibraltaro. 
D e  la britaj insuloj ili serĉis la stanon kaj el la nordo Ia suk
cenon. E ĉ  la sudan pinton de A fr ik o  ili atingis. K ion  la frem
daj landoj donis je produktoj, ili alportis hejmen kaj komercis. 
T ie l ili komercis pri fruktoj, vinoj, teksajoj, purpuro, juveloj, 
vitra Joj, sklavoj. L a  profeto JeKezkiel prikantis la falon de 
T iro  sub la bildo de granda komerca sipo, ŝarĝita de valorajoj 
ĉiulandaj kaj pereanta.

K a j en tio karakterizigis la fenicia kulturo. C i  estas entute 
dependa de la importo, ĉar mankas la propra fantazio kaj 
originaleco. L a  restajoj de la arkitekturo, de la metalprilabo
rado, de la orforĝado —  ĉio montras la saman miksaĵon frem
dan el elementoj egiptaj, babilonaj, asiriaj, egeaj. Metitaj, d a 
maaj eĉ kaŭkazaj. Rondsabro el Byblos. enlanda fabrikaĵo 
laŭ modelo babilona ornamita kun la egipta Ureo-serpento. 
Sigelcilindro surhavas egiptan desegnajon kaj kojnoforman 

priskribon. K iom  mekanika estas ofte la imitado, indikas plej 
videble la nekorekta pozicio de Ia hieroglifoj. N u r  iom post 
iom oni eklernis, doni al tiaj imitaĵoj propran karakteron. Entute 
la arto kaj tekniko estas dependantaj de pure komerca vid
punkto, kiu kombinas tion kio promesigas bonan vendon. Tamen 
ni ne rajtas malrespekti la gravecon de Ia fenicia kulturo. Jam 
pro Israelo. P o r  Ia israelitoj. koloniigintaj Palestinon, Ia feniciaj
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urboj prezentis ĉiam la pli altan civilizon. K a j  ili profitis tion. 
Davido kaj Salomono, ne estus povintaj efektivigi la grandio
zajn konstruaĵojn sen la helpo de la reĝo de Hro. D u  obe
liskoj staras antaŭ la templo de Salomono, tute same kiel ĉe 
fenicia sanktaĵo. Se la templo de Salomono montras egiptan 
stilon, tiam certe la fenicia kulturo estis la peranto. P li mal
frue okazis eĉ pli intima interligo. T ira  princino edziniĝis kun 
rego israela. Kvankam  la israelitoj tion ne aprobis kaj klopodis 
forigi la fremdan elementon oni tamen ne povis senigi la influon 
de la pli alta civilizo. Se ne estus malaperinta la fenicia lite
raturo —  krom kelkaj malmultaj citoj ĉe grekaj verkistoj —  
ni povus konstati ĝian influon spiritan en la poezio, en legendoj 
kaj mitoj.

L a  alia rolo de Fenicio estis la ligilo inter oriento kaj okci
dento. peranto de orienta kulturo al la okcidento. C i  ja ne 
ludis tiun rolon sola. L a  unuaj plej gravaj kolonioj grekaj en 
M a lgrand -Azio  estis certe malpli sub la influo de la fenicia 
kulturo ol sub la Hetita, kiu de longtempe peradis orientan 
civilizon al okcidento laŭ la grandaj armeaj kaj komercaj 
stratoj. Restas la rolo de la fenicianoj, kiuj dum iliaj heroaj 
marveturoj, ne nur transportis luksobjektojn. K e  ili konigis al 
la grekoj la skribon, pri tio estas nenia dubo. T io  sola —  
egale ĉu ili estis la inventin(oj aŭ ne —  estis ago grandsignifa 
kaj supozigas viglan rilaton kulturan.

1 iel la eta popolo fenicia prezentas multon da interesaj stu
doj. Espereble la estonto solvos ankoraŭ pliajn enigmojn kaj 
donos novajn klarigojn. P ri la nuna stato de la esplorado infor
mas rica verko , . ilustrita, verkita de G. Contenau kiu mem 
partoprenis ia fosadon. Prilaboris C. Agricola.

K e lka j m a lo fta j m eta lo j ka j ilia  s ign ifo  

por la tekn iko

La  moderna tekniko serĉas pli kaj pli anstataŭigi pezajn 
metalojn per la malpezaj, ĉefe en la konstruado de aŭtomo
biloj kaj aviadiloj. L a  malpliigo de Ia mortpezo ebligas unu
flanke atingi maksimuman rapidecon dum malpli longa tempo, 
kiel evidentigis provoj. Aliflanke ĝi signifas ĉe aviadiloj ekster
norman Iparon de energio por venki la gravitadon de la tero. 
ĉe  ĉiuj tiuj konstruajoj oni komencis uzi la malpezan aluminion, 
aŭ en la konstruado de aviadiloj ties alojojn kun magnezio, la 
magnato, k.t.p.

La  elektroliza ekstraktado de aluminmetalo ne plu prezentas 
m a lfac ilo jn . Depost la jaro 1880  ĝis kiam aluminio e k s e k 
igis ekskluzive el aluminbikloridoj per metala natrio, la kemia 
procedo grade plibonigis kaj ankaŭ serĉis novajn vojojn. L a  
grandegan evoluon de la aluminio-ekstraktado ilustras la jenaj 
ciferoj : 18 8 9  la tutmonda produktado de aluminio sumis 92
tunojn. 1891 : 1.491 tunojn. 1900 : 11 .000  tunojn. 1910:
4 4 .0 0 0  kaj 1913  eĉ 70 .000  tunojn. L a  prezo malaltiĝis de
3.000 Fr. por la kilogramo ĝis 2 Fr. antaŭ la milito. Sim ila 
evoluo montrigas ankaŭ ĉe la magnezio, kiu estas apud la 
alkalimetaloj kaj la teralkalimetaloj, la plej malpeza metalo. 
C i  pro tio akiri? altan signifon en la tekniko kaj estas ekstratata 
facile per elektroliza procedo.

K rom  tiuj ĉefaj el la teknikaj malpezaj metaloj ekzistas 
ankoraŭ aro da malfortaj materioj kiuj ĝis nun pro granda kosto 
ne estis izoligitaj kaj restis praktike ankoraŭ ne utiligataj. D e  
kiam plibonigis la rimedoj por akceli la izoligadon, ni citu nur 
la aplikon de la galvana elektro por disigo de kemiaj kombi
najoj en likvajoj aŭ fajrofluaj fandaĵoj, kaj la atingo de tre

1 G . Contenau, La Civilisation pheniciertne, 3 9 6  p. Payot, 
Paris.

altaj temperaturoj kaj la kono de materialoj tolerantaj plej 
altan temperaturon, tiuj elementoj estas pli speciale atentataj 
pro iliaj interesaj ecoj. N i  atentigu ekzemple nur la alojojn el 
pirofora (t.e. fajrodonanta) C E R -fe ro ,  kies valora konsisto 
estas akirata per teknika elektrolizo de fandita ceriokloro.

A lia  elemento trovita antaŭ cent jaroj, la berilio, havas 
tiurilate specialan intereson. L a ŭ  la orda nombro en la perioda 
sistemo de la kemiaj elementoj ĝi venas tuj apud la litio kiu 
estas nerezistanta al aero. Kontraŭe la berilio rezistas al influoj 
kemiaj kaj mekanikaj, tiel ke ĝi havos certan gravecon. Berilio 
estas nur 1.8 foje pli peza ol akvo, proksimume tiom peza kiel 
magnezio kaj sekve unu triono pli malpeza ol aluminio. C i  
estas pli malmola ol vitro, dume magnezio estas tiel mola, ke 
oni ne povas ĝin bone fajli. C i  fandiĝas ĉe 1.285  gradoj, 
preskaŭ tiom kiom necesas por gis-fero. Berilio estas sufiĉe 
disvastigita en la naturo, speciale en granitoj kaj aliaj pra
sonoj. C i  tamen ne ofte troviĝas en abunda kvanto en unu 
Ioko. N u r  en Am eriko oni trovis unuopajn kristalojn de la 
berilio pezantajn ĝis 7 .000  kg., kombinajo de Berili-oksido 
kaj alumin-oksido kun silikacido. A lia j  trovlokoj estas en N o r 
vegujo, Hispanujo, Kanado  kaj en Tirolo. L a  sperto montris, 
ke tuj kiam materialo estas demandata en la komerco, novaj 
fontoj malkovriĝas. Antaŭ  kelkaj jaroj la prezo de unu gramo 
de kompakta metala berilio estis 2 0 0  orfrankoj. H od iaŭ  ĝi 
estas nur 7 fr. kaj tiu-ĉi prezo ne restos se la procedo fariĝos 
ankoraŭ pli racia kaj la ekstrakto de la pura metalo estos pli 
grandkvanta.

O n i uzas berilion por la elektro-akustiko, ĉar ĝi povas esti 
lamenata je tre maldikaj membranoj. C i  havas la plej grandan 
d ’afanecon por la radioj de Rontgen ( X  rad io j). L a  diafaneco 
estas I 7 foje pli pova ol tiu de aluminio. T iu -ĉ i kvalito de I’ 
berilio kun la alta fandpunkto certigas al ĝi gravan estonton en 
multaj branĉoj. A lo jo  de aluminio-beriiio kun 1-5 %  da berilio 
kaŭzas konsiderindan altiĝon de la fandpunkto kaj malaltiĝon 
de la denseco de 5 -3 0  %. P lia j utiligoj venos tuj, kiam la pro
duktado fariĝos pli ampleksa kaj kiam la metalo kaj ĝiaj alojoj 
estos pli konataj.

Usonaj kemiistoj provis enkonduki en la optikan teknikon la 
tre maloftan germaniumon sub la formo de ĝiaj alkaliaj saloj. 
Germanium-dioksido tre proksimiĝas kemie al kvarco kaj pro 
tio ankaŭ al la vitroj. V itraĵoj kiuj entenas germaniumon pose
das aron da avantaĝoj kontraŭ la ordinaraj, ekzemple pli gran
dan disperson ĉe pli granda refrakto, tamen iom pli malfortaj 
kemie ol la silikatvitroj. N ova j trovoj de la mineralo ekz. de 
germanito en Sudokcidenta A fr ik o  igis la elementon multe pli 
facile akirebla.

Materio eĉ de kemiistoj ne multe konata, estas la Galiumo, 
trovita de Lecocq de Boisbeaudran per spektroskopo. Estas me
talo arĝentgriza kun fandpunkto de 3 0  gradoj, do tre facile 
fandebla. U sonaj kemiistoj ĝin proponas kiel likvon por la ter
mometro, ĉar fandita ĝi restas ĉiam likva eĉ ĉe tre granda 
malvarmo, kaj dum jaroj. C i  ankaŭ vaporigas nur post 1.000 
gradoj da varmigo, tiel ke ĝi ege superas la hidrargon en la 
uzado. C i  ankaŭ etendiĝas multe pli regule. L a  plej riĉa deven
an to  de tiu en la komerco ne ricevebla elemento estas la
zinkblendo, kiu entenas maksimume 0 ,0 0 2  % .  P o r  akiri 5 0  
gramojn da tiu multekosta elemento necesas 4 .0 0 0  kg da mi- 
naĵo. L a  germanito enhavas 0,5 %  da galiumo, tiel ke izoliĝo 
de tiu-ĉi interesa metalo estas profitiga.

Cenerale oni tro malmulte atentas por tiuj tielnomataj mal
oftaj elementoj pro la alta kosto de ilia apartigo kaj prezento 
en pura stato. Kaŝiĝas ankoraŭ en tiuj elementoj tre valoraj 
kvalitoj neuzitaj kaj malatentita j, kies studo estas tasko de la 
estonta kemio. Prilaboris C. Agricola.
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L ibereco  de m aro j

de L iang ĉu-Va j

A l  miaj usonaj amikoj mi promesis verki artikolon pri libe
reco de maroj. Ven is la horo plenumi tion. Unue kion signifas 
Ia esprimo?

Voĉdonante por konstruo de militŝipoj post akcepto de milit- 
rezigna kontrakto, senatanoj en Vaŝingtono intencis certigi « la 
liberecon de 1’Oceano ». Cki estas malnova tezo.

K iam  Prezidanto W iIson  eldiris siajn famajn dekkvar punk
tojn, unu estis ĝuste tiu « libereco de Ia maroj », kiun Brita 
Imperio malakceptis ankaŭ per siaj kunligiloj. N u , je kio ĝi 
fine konsistas?

Prezidanto W ilson  proponis, ke la maroj, ekster teritoriaj 
akvoj, estu liberaj ambaŭ dum paco kaj milito, escepte se ili 
estus fermitaj pro internacia decido por devigi al respekto de 
internacia kontrakto. G i signifis ke neŭtralaj ŝipoj povu libere 
navigadi sen ia ajn haltigo aŭ vizito, escepte se la L igo  de 
Nacioj estus sankcie bojkotanta staton kulpan je subita almi
lito kontraŭ alia.

K ia m  Kolonelo House, la sendito de W ilson, pledis por ke 
Eŭropaj potencoj konsentu je tiu punkto, S-ro L lo yd  George, 
tiam brita ĉefministro, klarigis al li, ke la afero ne estas ebla 
kaj ke Ii ne povas ĝin perforte akceptigi al angla publika opi
nio. T iam  la Usonano antaudiris, ke iam liaj samlandanoj 
konstruos grandegan ŝiparon por devigi, ke tiu libereco estu 
ĉiuokaze certigata al amerika komerco sur maro. N u n  la 
profetaĵo ekrealiĝas.

Intertempe la dogmo pri libereco de Ia maroj iom ŝanĝiĝis. 
Demandite en Ia Senato kiel li ĝin difinas, Senatano Borah, 
la prezidanto de la Kom isiono pri eksteraj aferoj, respondis, 
ke ĝi signifas la rajton de 1’neŭtraluloj komercadi per ŝipoj 
eĉ kun militantoj (escepte je municioj kaj kontrabando). D o  
eĉ armilojn Ia neŭtraluloj rajtus enporti al ambaŭ batalantoj. 
Ĉ iu  mencio pri « internacia bojkoto » estas for el tiu nova 
difino.

Kompreneble troviĝas Usonanoj por argumenti tute alie, 
ekzemple Senatano Capper, kiu proponas reveni al W ilso n ’a 
ideo. Estus strange, ili diras, ke ni solene kondamnis militon 
per la Kellogg-kontrakto kaj samtempe vendus armilojn al 
batalantaj ŝtatoj, do almenaŭ al unu, kiu rompis la kontrakton. 
Sekve Senatano Capper proponis rezolucion, laŭ kiu lia lando 
malpermesus vendon de armiloj al Stato, kiun U sono deklaras 
kulpa je rompo de la Paca  Kontrakto. Tam en multaj ne Satas 
tiun rezolucion ĉar ili diras, ke ĝi estas rimedo por entiri Usonon 
en la L igon  de Nacioj kaj en Eŭropajn disputojn.

Ĉe I alia flanko de I'A tlantiko  la vidpunktoj estas ankaŭ 
atentindaj. M u lta j Britoj kredas ke la tuta potenco de sia lando 
regas en tiu fakto, ke ĝia multnombra militŝiparo povas haltigi 
alies komercadon kun iu ajn kaj ke tiu minaco mem estas taŭga 
defendo por insula Stato. A lia j  Britoj rimarkigas, ke tiu spado 
havas du trafecojn. Jam  dum la lasta milito, la submaraj ŝipoj 
de I kontraŭbatalanto treege endanĝerigis la vivon de 1’angla 
popolo, dum ĝi endanĝerigis per bojkoto alies vivon. M o rgaŭ  
la bilanco povus esti ankoraŭ pli malfavora pro la progresoj 
de tekniko.

H od iaŭ  la lastaj submaraj ŝipoj estas multe pli efikaj ol la 
dum-militaj, jam malnovmodaj. Plie aerflugado progresis grand

skale kaj el ĉielo kaj submaro la ŝipoj alportantaj nutradon al 
insula lando riskos multoble pli ol ili riskis antaŭ dek jaroj. 
Multaj Angloj sekve opinias, ke estus neeble por sia lando vivi
—  en kriza tempo —  se la trafiko kun Usono estus endan- 
ĝerigita. P ro  tio estus avantaĝo —  kaj ne malavantaĝo —  
por Ang loj se ekzistus libereco de maro protektata de Usono.

T ie l iras kaj reiras ideoj. Antaŭ  kelkaj semajnoj aperis en 
Manchester Guardian tre grava letero, kie estas proponita bazo 
por ĉesigo de bedaŭrindaj malkomprenoj kaj arm-konkurado 
inter Usono kaj Britujo, ĉ i  asertas ke la tuta konflikto povas 
solvigi pace kun ambaŭflankaj cedoj, se oni revenus al la W il-  
sona ideo.

Unuflanke Britujo rezignus pretendon je ĉiuokaza kaj sen
kontrola regado de la maroj. C i  konsentus je la ĝenerala libe
reco de la maroj escepte en okazoj de komuna sankcio decidita 
de la konsilantaro de la nacioj.

Siaflanke Usono rezignus agi perforte kontraŭ tia komuna 
decido kaj konsentus mem limigi tiun liberecon de la maroj, se 
iu rompas la pacon, por ke ĝi ne troviĝu en konflikto kun anglaj 
ŝipoj, kiam tiuj aplikos internacian decidon.

L a  aŭtoro opinias, ke la tuta anglo-usona malfacilajo mal
aperus —  almenaŭ Ia konkurado inter militŝipoj —  se ambaŭ 
potencoj interkonsente farus tiujn cedojn. P o r  Anglujo, tio 
signifus, ke ĝia ŝiparo fakte ne plu rajtus agi laŭ propra plaĉo, 
sed nur kiel internacia polico sub kontrolo de L igo  de Nacioj. 
P o r  U sono ĝi signifus, ke ĝi gajnus liberigon el ĉiuj mem- 
decidaj anglaj ŝipvizitoj ie ajn sur maro, sed estus devigata 
respekti —  senproteste —  la maran policon de Ia L igo  en 
okazo de rompo de la paco aŭ ĝin mem partopreni.

Nu, multaj Usonanoj kompreneble diras, ke tio estas tute la 
sama. K io n  Eŭropa potenco ne plu rajtas fari mem, ĝi klopodos 
tamen sukcesigi per Ia Ligo, kie ĝi havas grandan povon. A lia j 
respondas, ke neniu Eŭropa potenco sidas sola en Ia L igo  kaj 
ke neniu tia decido de gia konsilantaro estas ebla sen unuanima 

voĉdono de Ia kvin grandaj membroj —  inkluzive Germanujo
—  kaj de la naŭ pli malgrandaj, inter kiuj nun sidas Kanado, 
Cilo, Venezuelo, Kubo, krom Persujo, Finnlando, Rumanujo, 
H ispanujo kaj Polujo. Cetere neniu malpermesas, ke U sono 
ankaŭ aliĝu kaj sidu. T iam  ĝi povus haltigi ĉiun decidon 
laŭvole. Sed  tion Ia plejmulto en U sono ne favoras pro la 
konata malŝato enmiksigi en fremdaj disputoj.

Restas la demando pri Soveta Unio, alia grandpotenco ankaŭ 
ne ema aligi al la Ligo. C l  ankaŭ favoras Ia liberecon de la 
maro kaj subtenas Ia U sonan tezon kompreneble, kvankam ĝis 
nun ekzistas neniuj diplomataj rilatoj inter ambaŭ landoj. Estos 
tre interese vidi, cu gi estos baldaŭ menciata en la usonaj dis
kutoj pri la tuta afero. Ĉar tiu vasta regno subskribis kaj kon
firmis la Kelloggan kontrakton, ĝia pozicio estas multrilate si
mila al tiu de Usono koncerne ĉiuj problemoj tuŝantaj Ia Ligon 
de Nacioj.

Estas memkompreneble, ke la ĉefa malfacilajo kuŝas tie:
la eksteruloj malfidas decidojn fareblajn sen ili. kio estas tute
natura, kaj ĉiu sistemo antaŭvidanta « sankciojn » malsukcesis 
pro tio ĝis nun.

i

L

Vi havos dek diversajn numerojn de

Lingvo Internacia

fonto de modela teksto kaj de Ia historio de Esperanto
Ĉ irkaŭ 4 0 0 -5 0 0  pagoj.

Se vi tuj mendos. P rezo: Fr. sv. 2.20. 
Universala Esperanto-Asocio, (Libroservo)

12 Boulevard du Theatre, Ceneve (Svislando)
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V iz ito  al C oko lad- fab riko  “  K laus  ”

Antaŭ ol kune viziti tiun grandegan fabrikon, ni permesas al 
ni memorigi ke ĝi estas unu el la unuaj ĉokoladfabrikejoj kaj 
ke ĝi okupigas ne nur pri la fabrikado de ĉokoladoj, sed ankaŭ 
pri multaj specialajo) kaj sukeraĵoj alte satataj.

N i tuj diras ke ne estas malgranda afero fabriki plateton de 
ĉokolado. K ie l vi divenas oni devas unue ricevi kakaograjnon, 
kiun oni venigas de 1'bordoj de A friko, Haitio, Brazilo, k.t.p.

L a  grajno estas sutita en funelon kaj de tie-ĉi en alian maŝinon 
kie ĝi estas kribrita, senpolvigita, ventolita rostita kaj fine disi
gita en pecetoj kiuj falas unuflanke dume la malbona parto falas 
aliflanke.

Post Ia unua pistado, la kakao fariĝas dika kaj gluanta pasto 
kiun oni tuj rafinas. Sub  hidraulika premilo metita, tiu maso 
produktas buteron kiu eniras la fabrikadon de la delikataj 
ĉokoladoj, dume la restaĵo de Ia kunpremita maso donas, post 
diversaj fazoj, la kakaon en solvebla pudro. Grandega knedtrogo 
senhalte miksitas la mason de ĉokolado pistita kun sukero, du 
substancoj kiuj de nun estos nedisigeblaj. L a  ĉokolodo poste 
eniras diversajn maŝinojn, malsamajn muelilojn, t.e. en variaj 
pis'iloj kun cilindroj el granito aŭ stalo, de kie ĝi eliras sub 
formo de fluida aŭ pasta ĉokolado, karameligita, kompletigita 
laŭvole per pastoj de aveloj aŭ aldono de lakto, laŭ la gustoj 
kaj koloroj.

Necesus multaj paĝoj por priskribi la laborejon de la 
maŝinoj, kie fariĝas ĉiuj tiuj operacioj, sed ni ne volas perdi 
el la okuloj nian plateton de ĉokolado. Jen, iom pli malprok
sime. ĝi jam foriras cl la masino por homogenigi la pastojn, 
trapasante la kolosajn drogejojn, por poste eniri la laborejon 
kie gi estos metita en muldiloj, ĉu per la novaj, ĉu ankoraŭ per 
malnovaj sistemoj, t.e. mekanike aŭ mane.

Rulantaj trotuaroj sur la tabloj apud kiuj laboras senhalte 
kaj per ekipo daŭre sanganta la personaro, ĉiam kaj ĉiam 
alportas platojn de ĉokolado. Laboristino elprenas la platojn 
el muelŝlonoj; alia forviŝas la m a lp u ra jn ;  alia, fine, ilin kolo
niga» kaj kunmetas sur rimenon kiu ilin aŭtomate transportos 
en alian laborejon. K a j jen ni povas vidi nian plateton tute 
freŝan kaj brilan, nur atendante ĝian belan vestadon el stano kaj 
multkolora paperkoverto.

La  plateto de ĉokolado estas envolvita en ĝia belega kovrilo 
nur post kiam ĝi estas kontrolita. Estas mirinda afero ĉeesti 
tiun rapidan transformadon per la lertaj tiradoj kaj delikataj 
zorgoj de la faldilo, envolvilo, kiuj funkcias mekanike per 
rimenoj venantaj al masino kie laboristino senlace atentas, ĉ iu j 
maŝinoj |>or envolvi la platoju, la molajn bombonojn, la kara
melojn, Ia pastelojn, la fruktbombonojn, k.t.p. estas a ro m a 
tikaj maŝinoj kun precizeco kaj rapideco eksterordinara.

Post kiam ĝi estas envolvita kaj zorge markita pri la deveno 
kaj enhavo, kion oni indikas kun oraj literoj sur bela strekita 
papero, la plateto povas foriri al la eksped io j. O n i ĝin metas 
en kestojn per lertaj laboristinoj, la kestoj estas fermitaj, kun
metitaj sur vagonoj kaj fine transportitaj ĝis la stacidomo, de 
kie ili estos senditaj ĉiudirekten, por la plezuro de multaj kiuj 
ŝatas frandaĵojn kaj ankaŭ agrablan nutrajon. L a  infanoj, la 
junuloj, la gepatroj, ĉiuj ŝategas ĉokoladon ĝenerale, sed spe
ciale ĉokoladon Klaus, rekonita senegala frandajo.

Kelkaj spe ciai ajoj.

L a  ĉokoladplato, kvankam ĝi estas unu el la plej konside
rindaj produktadoj de la ĉokoladfabrikejo, kaj speciale de la

fabrikejo Klaus, tamen ne postulas la tutan tempon de la per
sonaro kaj maŝinaro.

Ĉ iu entrepreno havas specianojn  fame konatajn. T iu j de 
la firmo Klaus, jam de multaj jaroj tre konataj, konsistas el 
certa nombro de ĉefaj markoj kaj multnombra kvanto da 
akcesoroj.

Inter la ĉefaj, ni povas citi la molajn kremkaramelojn, tiom 
ŝatatajn de ĉiuj, la pastelojn por oratoroj, la « Cafards » 
K lau s (tre efikas kontraŭ afekcioj de spiraj organoj) la molajn 
bombonojn, ĉiujn diversajn avelĉokoladojn, fine ankaŭ la mult
nombrajn statuetojn kaj fantaziaĵojn kiuj plenigas la vitro- 
ŝrankojn de la magazenoj okaze de la festoj. T iom  da spe
c ia lo j ,  tiom da sukcesoj. Ĉ iu  el tiuj produktoj trovis aprobon 
pro speciala gusto. N ia  artikolo certe ekscitos Ia deziron de 
multaj kiuj konservas fidelan memoron al la famekonataj ĉoko
ladoj, karameloj aŭ aliaj bombonoj Klaus.

Trad . J. D .  PlCHAT.

La longeco de la usona fervojaro. —  L a  raporto pri la jaro 
1926  de la usona fervojaro informas tre detale pri la plej gra
vaj trafikentreprenoj en Usono. E n  ĝi oni raportas pri ne mal
pli ol 19 9 6  fervojentreprenoj, kompreneble de varia graveco. 
A I  la unua kategorio apartenas I 77 entreprenoj, apartenas al 
ili la kompanioj kun pli ol unu miliono da dolaroj de jara 
enspezo, kategorio 2 kaj 3 estas la kompanioj super aŭ sub 
I 0 0 .0 0 0  dolaroj da enspezo jara. L a  fervojaro usona amplek
sas 4 0 1 .1 1 2  km, el kiuj 2 8 4 .8 1 2  apartenas al kategorio I, 
2 2 .5 4 8  al kategorio 2, kaj 8 .9 4 3  km al kategorio 3. L a  
restantaj 8 4 .8 0 9  km rilatas al kompanioj, kiuj mem ne eks
pluatas la entreprenojn. A l  tio oni devas kalkuli la fervojon 
en A la sko  kun 1.272 km, apartenanta al la stato kaj 4 1 3  km 
sur Havajo. E n  tiu-ĉi raporto, U sono estas dividata laŭ fervoj- 
geografia vidpunkto, en tri gigantaj regionoj: la orienton, la 
sudon kaj la okcidenton. L a  oriento kondukas de Chicago al 
Peoria, III. East St. Lou is kaj laŭlonge la Mississippi ĝis la 
enfluo de 1’Ohio, kiu pli malproksime formas la sudan limon 
ĝis Parkersburg, W est Virginia. T iam  ĝi sekvas rektan linion 
al la sudokcidenta parto en stato M aryland. L a  sudo estas tiu 
parto de Usono, kiu troviĝas sude de la nun nomitaj lokoj 
kaj okcidente de I ’ M ississippi post la enfluo de 1’Ohio. Ĉ io  
kio estas okcidente de tiuj regionoj, escepte A lasko, formas la 
okcidenton. L a  sudoriento de U sono havas la plej densan fer
vojan reton, dume en la vastega okcidento la reto fervoja estas 
multe pli maldensa.

Statistiko de la supraĵeco. —  Interesan ciferaron prezentis 
la Frankfurta Ĉefa postoficejo. T iu  ĉi oficejo ricevas ĉiutage 
por ekspedi duonmilionon da korespondaĵoj. E l  ĝi la kvarono 
estas vera akuzo kontraŭ la publiko sin servanta de la posto. 
Nesufiĉaj, nekorektaj aŭ malnovaj adresoj malebligas entute 
alvenigi tiun altan nombron da sendaĵoj. Ĉ irkaŭ  3 0 0 -4 0 0  
korespondaĵoj estas dutage redonataj al la forsendinte pro 
videble nesufiĉa adreso. Ĉiutage alvenas 3 -4 .000  sendaĵoj kun 
m alnovigitaj actesoj, ĉu pro foriro ĉu pro morto. Speciala 
oficejo —  Revenaĵoj —  okupigas pri la reserĉo. C is  dek ofi
cistoj foliumas adresarojn telefone esploras ĉe la U rb a  oficejo 
pri loĝantaro, ĉe aŭtoritatoj ĉe konsulejoj, por trovi adresaton 
kaj kiam tiu fine ricevas korespondaĵon tiu-ĉi reserĉo kostis 
dekfoje pli ol pagis la sendinto por la afranka. M a lg raŭ  la 
modela organizo, .oni ne povas trovi la adresojn de ĉirkaŭ
2 .0 0 0  sendaĵoj potage. Centoj de tiaj poŝtaĵoj estas detruataj, 
ĉar ankaŭ la sendinto ne estas indikita.
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L I T E R A T U R O m

Rad io-K oncerto

Originalo de Hrima.
•

Iun februaran matenon, la anoj de 1'urbeto P * * *  legis sur 
la stratoj grandajn afiŝojn anoncatajn:

« N u r  unu vesperon! H od iaŭ  vespere, en teatro Odeon, la 
ĉefurba inĝeniero Pokalovski demonstracios per sia radio
aparato « Forto ». Koncertoj aŭdotaj el Londono, Cenevo, 
Romo, Parizo, Istambulo kaj aliaj malproksimaj sendstacioj. 
U rbanoj! vizitu tiun ĉi unikan mirindaĵon de V nuntempa 
tekniko! Komenco la okan horon. N u r  unu vesperon! »

T iu j ĉi alloge arangitaj vortoj ekscitis la kapojn de Ia urbe
tanoj. Tutan tagon ĉiuj priparolis la su rp riza jn ; Ĉiuj sen
pacience atendis la  alvenon de I ’ nokto.

E n  la teatro, en kies scenejo oni instalis la ricevilon, jam de 
la mateno svarmis scivolema publiko. Iuj langklakis, ke tio 
estas majstre konstruita gramofono, aliuj asertis, ke tiu kesteto 
vere povas kapti kantojn kaj parolojn el la aero.

L a  vespero, kvankam vintra, estas varma. Su r la ĉielo vagas
nenia nubo. N u r  hele brilantaj steloj observas la mondon dor
mantan.

L a  inĝeniero Pokalovski estas bonhumora \ gojigas lin la 
sennuba ĉielo. K lare  li aŭskultos la alflugantajn ondojn; lerte 
lia sesi a mpa ricevilo kaptos sonojn el la etero.

E n  la ĉirkaŭaĵo de I ’ teatro regas surdiga bruo. Ĉiuj ur
banoj estas venintaj por vidi ĉi nekredeblajn. Jam  delonge 
enirbiletoj forvendiĝis. M u lta j dekoj da scivoluloj aĉetis enir
biletojn sekegajn. Ĉiu, kiu sukcesis iel —  kredeble favorato 
de la sorto —  havigi al si bileton, estis netere fenigita.

L a  pordoj krakas —  homamasoj premegas ilin. L a  inge- 
mero Pokalovski ne scias kiel kvietigi la popolon. L i  miregas
sian grandan ŝancon. Ses policanoj kun eligitaj sabroj baras la 
vojon en la teatron.

E n  la salono regas senpacienco. Oftegaj manplaŭdoj invitas
senceremonie al komenco. Fine, jen li, la feliĉa inĝeniero suriris 
la scenejon.

Sinjoroj, li ekdiris frotante la manojn, ankoraŭ estas tre 
rue por komenci la oficialan programon. Duonan horon mi 

volas, ke vi ĝuu paroladojn de famaj personoj.

L i  metis la kondensatoron de la radioaparato al ia grado 
por aŭskulti ian ajn paroladon.

((Estim indaj aŭskultantoj... » eksonis gramofonsimila voĉo 
en Esperanto.

“ ter estimataj sinjoroj, estas iu Esperantisto? li
demandis.

Je s! Je s! sonis deko da voĉoj.
 ̂M i  petas, unu el vi venu ĉi tien por interpreti.

pu^ k on starigis malgrasa junulo kun timema
mieno. M urm uro  de nekontento trakuris la publikon, sidantan 
sur la unuaj vicoj.

« . . .E n  Sovetio estas proksimume dudek mil Esperantis
toj... » komunikas la aparato.

~ ~  J*io ĉi diras- I* komencis rigardante la ^ tp a ro lilo n  kun 
nekonfide^ ke en Ruslando estas unu miliono da Esperantistoj...
« se nu diros, li pensis, tiom kiom diris la ricevilo, oni primokos 
kaj raj forsendos min sur mian segon; bone ke diris tion... »

L a  ricevilo; «Venontan  semajnon, Radio-Cenevo disaŭ- 
aigos Esperanto-paroladon de... »

L a  interpretisto. —  L a  plej granda Esperantisto en la mondo 
taros Esperanto-paroladon venontan mardon, okan horon...

M u z ik o ! N i  ne volas aŭskulti la babiladojn de tiu ebria 
leporo! Fo r la friponon! —  kolere siblis kelkaj voĉoj.

Sinjoroj! grave komencis la ingeniero, la radio ne servas 
nur por amuzi nin. C i  estas...

—  ...trompaĵo!... iu elhurlis.

•••grava kultura faktoro. C i  servas por rapidege informi 
la mondon. Lastatempe oni certigis, ke...

...la radio estas gramofono!... denove mokvoĉo.
L a  vizago de la inĝeniero rugiĝis pro la aroganteco de la 

publiko, sed la prudento superregis kaj li daŭrigis:

~  ...la radio ludas gravegan rolon en la internacia vivo. 
S in joroj! mi petas, estu prudentaj. P o r  certigi vin, ke tio estas 
vera radioaparato,, —  kaj alio ĝi ne povas esti —  mi klarigos 
per kelkaj vortoj la misterojn de....

—  gramofono!...

7 7  radioaparato. T io  ĉi estas nomata, plikolere li
daŭrigis, anteno. C i  kaptas la ondojn kaj kondukas ilin en la 
ricevilon. Antaŭe oni devas scii, ke la ondo dum unu sekundo 
cirkaukuras sesfoje la teron...

H e ! Azena mensogo! He, sinjoro, ni ne pastas ŝafojn!..
...Nun aŭdante la sonojn digantajn de la kesteto’ —  Ii

montras Ia ^ tp a ro lilo n  —  vi devas scii. ke vi aŭdis la voĉon
de I kantistino de Pariza  operteatro, antaŭ ol ĝin aŭdis la
aŭskultantoj en la galerio de I ’ sama teatro. Sinjoroj, tiom poten
caj estas....
.... la gramofonoj !

—  D io, D io . pregis Ia konstemita inĝeniero, helpu min for
s a v i. . .

—  A m iko ! flustris el post la kuliso voĉo de konato. L a  
vokito repasis postscenejo^ Apenaŭ  ne plorante li indignis:

—  Malbenita estu via invito por koncerti en via urbo! Ĉu. 
kiel teatrestro, vi povas fari nenion?

HJ' Povas- m>a kara. D u m  tia svarmado ekstere, nur 
la pasiuloj sukcesis havigi al si enirbiletojn kaj la prudentuloj 
restis ekstere!

—  Fine la polico?

m i 1)0,100 ? ^ ion pOVas far' en tia tuniu,t(>?
—  M i  d iab loj! dolorĝemis la radiisto kaj reiris al sia apa-

rat°* kiu kvazaŭ instigis la publikon al batalo.

publiko silentas antaŭ li. Strange. L i  vidas lin rigardi 
milojn da okuloj. Inter tiuj miloj da flametoj, li vidas steletojn 
de mildaj cervoj, sed la aliaj — - de leonoj kaj leopardoj —  
estas dekfoje ^m ultnom braj. Kantas Ia laŭtparolilo kaj Ii 
sentas obtuzan baton fortan de io. kion li unuamomente ne 
ekkonas. L. miras de k i e tia sono? N u n  li komprenas —  lia 
koro batas Jes, ha koro batas. L a  laŭtparolilo kriegas. Ie, 
milojn da kilometroj for, mondkonata belulino kantas per voĉo 
raviga dolca, kaj Ia sonoj de sia voĉo disverŝiĝas dormigante

Ia malsatajn «©vagajn bestojn —  la publikon... Sed... ekmutis
subite sia fleksema voĉo kaj Ia hipnotita,' korpoj de la sovagaj 
bestoj ekmovigis. K u n  hirtaj haroj ili rigardas lin, la senpovan

L i metis Ia kondensatoron en alian gradon por trovi ion simi
lan sed... nenie... el nenie venis tia savilo... malesperigis li... >, 
perdita jam mi estas» li diris al si. Subite:

« ...Super Ia tuta tero ekflirtos Ia R u g a  standardo de I* 
L ibero! >, en lingvo konata de ĉiu. arde parolis « la  gramo-

L a  ingeniero plikon fuzigis. N u n  la gvidanto de la N a c i
defenda Societo levigis, sin sovis inter Ia sidantojn, apogis Ia

r ° 2  J\  a f araLPe|l°- ba,kono ka* 8in pretigis por paroli. 
C iuj direktis la okulojn al li. L i  diris kolerege:

—  T ie  Ĉi ni ne aŭskultos la p a ro lad o j de fanatika Soveta
propagandisto!
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—  Sinjoroj, ekvibris la voĉo de 1’kompatinda ingeniero, mi 
tute nevole allasis ĉi frazon. M i  ofendigas pro tio, ke vi nomas 
min Soveta propagandisto. M i  mem estas ano cie I ’ Naciula 
Asocio. K a j mi pruvos al vi, ke mi estas...

—  ...Sentaŭga azeno!
—  prava kaj mi veligos min!...
—  H a !  H a !  kaj skatolo cigareda flugis sur la scenejon kaj 

trafis ia frunton de ia radiisto.
L i eksplodis en sia koro. K ia  kolerego lin atakis! L i  enmetis 

la manon en la poŝon por elpreni la revolveron kaj pafi, sed 
prudento —  kiu ne mankis al li —  subpremis tiun deziron.

—  N i punu la trompulon!
—  Sinjoroj! K iu  ne volas auskulti mian muzikon, li forlasu 

la teatron!
—  La  monon redonu al ni!
—  M i  kraĉas je via mono! M orgaŭ  reprenu ĝin ĉe Ia gi- 

ĉeto!
Pezaj objektoj ekflugis tra la aero. L a  muziko ekmutis. 

Hejtligno trafis laŭtparolilon kaj dispecigis ĝin. Bastonoj ek
ludis sur la dorson de la rigide staranta radiisto. E n  la salono 
estigis premeganta interpuŝiĝado. L a  amikoj de la radiisto ko
mencis defendi lin. Seĝoj eksvingiĝis en la aero. Su r  la scenejo 
aŭdiĝis la disrompado de la radiadoj. Sonis la insultanta voĉo 
de la ingeniero. Batoj bastonaj senpolvigis lian dorson. Subite, 
Ia elektra lumo estingigis. Ekregis korva mallumo. Kvazaŭ  
reflektoroj de ŝipoj vagnaĝantaj dumnokte en ribelanta maro, 
ekludis en Ia mallumo teatra radioj de poŝlumigiloj. L a  inĝe- 
nieron forlasis toleremo kaj prudento. K ie l pilkojn li ekĵetis siajn 
kontraŭulojn sur la parteron. Sed ĉiam, ĉiam novaj fortoj 
enscenejiĝis el ĉiuj flankoj, kaj li ne povis sin defendi bone.

—  Rom pu la kapon de tiu korvo kun kravato! ordona voĉo 
hurlis.

—  Eksteren! Eksteren! pusis la policanoj la interluktantan 
amason.

Rompiĝado de fenestroj aŭdiĝis. Hom oj surgrimpis ilin kaj 
rapide saltis sur la straton.

—  Panjo! ĝemis piedpremata infano.
—  O n i mortigis min! ĝemis en angulo virino ia.
—  O le ! oni frakasis min!... sanganta buŝo bestkriis.

N e  sufiĉis tio; la polico-esperante ke pafoj fortimigos la 
ribelantojn ekpafis. Kaj jen tjo havis efikon. Post ne pli ol dek 
minuta plua interbatado, la salono senhomigis. Su r la partero 
ĝemis, kovritaj de seĝpecoj, virinoj kaj infanoj vunditaj.

La  saman nokton, forlasinte la dispecigitan radioaparaton, 
la kompatinda radiisto, kun membroj kaj kapo doloreganta pro
v a d o j,  forlasis la urbon per aŭtomobilo.

T ie l oni akceptis la unuan Radio-koncerton en nia urbo.

Majstro kaj Disciplo

Ĉiu esperantisto

devas posedi la majstroverkon de pola literaturo 
Sinjoro Tadeo de Mickiewioz

I  radukita de Anton i Grabowski.
Lscepta prezo pro elvendo: Fr. sv. 4 .4 0  anstataŭ 7.- Fr. 

Universala Esperanto-Asocio, (Libroservo)

12 Boulevard du Theatre, Geneve (Svislando)

La nuna numero estas 32 paĝa.

Kun ĝi estas sendataj :

Prospekto pri « Plena Vortaro de Esperanto »

Gvidfolio de urbo Brighton.
Pro striko en la presejo la presado de la nuna numero

prokrastiĝis.

K omparo de tradukoj.

Estas instruplena la komparo inter la samtekstaj tradukoj 
de nia majstro kaj de liaj disĉiploj. Sube ni donas partojn de 
la du tekstoj: L iga  Kanto, tradukita de Zam enhof (Fund.
Krest. 1903) kaj de L. E . Meier (Esp.-ista Kantaro 1907 ), 
kaj la L ib ro  Ruth, tradukita de E . Neum ark (1 8 9 3 ) kaj de 
Zam enhof (1 9 1 6 ).

Fratoj, manon donu kore 

Kaj senzorge, sendolore 

Belan horon festu ni!
Ĉion teran fosetante,

Daŭru forie koj konstante 
Nia bela harmoni'!

A l la Dio kantu gloron:

La spiriton koj lo koron 
Kial donis la ae i'?
Serĉi lumon per vereco 

Serei virton per justeco 

Estu nia sankta eei'!

Homoj en la oriento.

Homoj en la okcidento.

En la Sud’ kaĴ en la nord'! 
Alte teni homan nomon. 

Kore ami ĉiun homon 
Estu nia liga vort' /

(Zamenhof)

R U T H

E n  la tempo, kiam regis 
la juĝistoj, iam malsato 
okazis en la lando; kaj fo
riris viro en Bet-Lefiem en 
Judujo, por pasloĝi en la 
lando de M o a b ; li kaj lia 
edzino kaj liaj du filoj. L a  
nomo de la viro estis Elime- 
leh, kaj la nomo de lia ed
zino estis Naom i, kaj la no
moj de liaj du filoj estis 
Malplon kaj K iljon, E fra - 
tanoj el Bet-LeHem en Ju 
dujo. K a j  ili venis sur la 
kampojn de M o a b  kaj 
restis tie. Elimeleft, la edzo 
cle Naom i, mortis: kaj restis 
ŝi kun siaj du filoj. Am baŭ  
edzigis kun Moabidinoj ; la 
nomo de unu estis Orpa, kaj 
la nomo de ia dua estis Rut: 
kaj ili logis tie ĉirkaŭ dek 
jaroj. ...Sed de la antikva 
tempo ekzistis kutimo en 
Israel, pri elaĉetado kaj 
sangado, por firmigi ĉ ion: 
cni detiras sian suon kaj do
ras ĝin al sia proksimulo: 
kaj tio estas la atesto en 
Izrael.

(Zamenhof)

Fratoj de la sama koro, 

Jena amikeca horo 

Gvidu al ĉielo nin!
Flugu for teraja io,

La amika harmonio 

Estu darna laŭ destin !
0

Laŭdu la Nekomprenitan, 

Kiu horon kaj spiriton 
Kreis por eterna bel'!

Per de I' vero armilaro 
Estu nia sankta faro 

Por la rajta virta eei'!

Homoj de la tuta tero. 

Batalantoj por la vero, 
Justo kontraŭ iu sori': 
Kun, homama disrevado, 

Agi virton dum vivado. 
Estu nia signalvort'!

(Trad. M .) (Meier)

R U T H

E n  la tagoj, kiam jugis 
la juĝistoj, estis malsato en 
la lando, kaj el Betlehhem 
Jehuda foriris homo, por 
logi en kampoj de M oab, li, 
la edzino kaj Iiaj du filoj. 
L a  nomo de T homo Elime- 
'efi —  de lia edzino, Naom i, 
kaj la nomoj de liaj du filoj
—  M a K h  lon kaj Kiljon, 
Efrashanoj de Betlehhem 
Jehuda, kaj ili venis kam
pojn M oabajn  kaj estis tie. 
K a j  Elimelefi, edzo de N a o 
mi, mortis, kaj restis ŝi kaj 
siaj du fi loj. K a j ili edzigis 
kun virinoj moabinoj, la no
mo de 1’unu A rpa , kaj de 
1’dua Ruth, kaj ili logis tie 
ĉirkaŭ dek jarojn... E n  an
tikveco tiu ĉi moro ekzistis ĉe 
Israel: ĉe 1’aĉetado kaj san
gado, por konfirmi ĉiun afe
ron, demetis homo sian Suon 
kaj ĝin donis al la dua, kaj 
tio estis la atesteco ĉe Israel.

(Neum ark)
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Tra la Libraro
« Osnovjaz\)koznanija, teorii i istorii mezhdunarodnogo 

fazaka » de E . Drezen estas skizo de ĝenerala kaj mondlingva 
lingvistiko, destinita por esperantaj rondetoj en Ruslando. L a  
verketo resumas pli vastajn verkojn de la aŭtoro: « V  poiskax 
vseobsĉego jazyka » kaj « Z a  vseobsĉim jazykom n (recenzita 
M arto  1928 ). Per tiuj eldonoj la rusa aŭtoro inaŭguras serion 
kiu alportas ion tute novan en nian movadon. A n taŭ  la milito 
fiksigis la tradicio nutri nian publikon per unuformaj entuzias
maj broŝuroj, kiuj laŭdegas kvalitojn de nia perfekta lingvo, 
flamigas fervoron de la adeptoj, ripetante belajn frazojn pri la 
verda stelo, nia standardo, fideleco al la majstro, netuŝebleco. 
Post la milito, la naciaj mondlingvaj verkoj, destinitaj al esper
antistoj, sekvis la malnovan tradicion. Iufoje aldonigis respon
doj al kritiko, atakoj kontraŭ idistoj kaj aliaj « malamikoj ». 
N u , tiu polva kaj multfoje sima spirita nutrajo Sajnas nesufiĉa 
al la aŭtoro por nutri niajn samideanojn. L i  do rompas kun la 
tradicio, kaj verŝas freŝan materialon, pli dignan ol la docetaj 
ripe ta joj verdstelulaj. A lm enaŭ la leganto trovas multajn resu
mojn de filologiaj kaj lingvistaj studoj, sendefendaj de nia 
movado. T ie l restarigas kontakto inter Ia vivo kaj nia movado, 
tro longe kulturita sub v it r o k lo ,  kiel ekzotika planto. E n  Ia 
sama eldonejo aperis resumo de la « jafetida lingvoteorio » de 

Marr, prezentita de A .P .  Andreev. Kaŭkazano M arr, ano de 
Sovetia Akadem io, jam antaŭ 4 0  jaroj komencis siajn ling
vajn studojn, unue pri la kartvela, kiun la tiama lingvistiko ne 
povis klasigi. Fiasko de Ia oficiala lingvistiko antaŭ la kartvela 
lingvo pensigis junan studenton ke eble ĝenerale la lingvistiko 
sekvas eraran vojon, malgraŭ sia dogma aŭtoritata aspekto. T io  
liberigis la spiriton de M a rr  de iu ajn tradicia respekto kaj 
sklaveco rilate la oficialan sciencon. Iom post iom li amasigis 
novan materialon, regrupigis malnovajn faktojn, formetis abso
lutismon de Ia lingvistiko, ĝian skolastan tradicion, enkondukis 
la spiriton de precizaj sciencoj, kiuj evoluas per utilaj labor- 
hipotezoj kaj objektivaj fakt-komparoj. Fine, sub Ia manoj 
cie M a rr  kristaligas tuta scienco, nova lingvistiko, kiun li nomis 
«jafetida », laŭ la legenda filo de Noah, lasta el tri: Sem. 
Ĥam , Jafet. T iu  nomo venis de la « ja fe t id a»  lingvogrupo 
kiu permesis al li fari gravajn eltrovojn pri la deveno kaj evo
luo de praa lingvo. E n  la jafetida grupo estas: armena, baska, 
kartvela, gruzena, pamira, ĉuvaŝa, etruska, ibera, svana, min
grela, k.t.p. N i  do povas envii ruslingvajn esperantistojn kiuj 
nun posedas freŜajn lingvostudojn, kiuj ĝuste mankas en nia 
okcidenta mondo kaj en esperanto. « Lerna Esperanta Kresto

matio » de Ŝabarin estos plezure akceptita ĉe sovetaj esperan
tistoj, tro longe nutritaj nur per komunista legmaterialo. E n  tiu 
legolibretoj kun ruslingvaj klarigaj notoj, oni trovas variajn 
artikolojn, nur parte spegulantajn la sovetan tendencon. Popu 
laraj sciencaj tekstoj en la legolibreto estos novajo, kiun ankoraŭ 
ne kuragas enkonduki niaj tradiciuloj en Okcidento.

V. N. Engelhardt en sia verko « K a k  Prepodavatj Esper
anto » prezentas unuan provon de instrua metodiko de nia 
lingvo. L a  libreto traktas aparte infanan kurson, elementan kur
son kaj superan kurson. L a  aŭtoro bazas sur la natura (rekta) 
metodo de Ia lingva instruo, citante naciajn verkojn de Svveet, 
G odan, Walter, Gouin, Mertner, Gansina, Spendiarov, Ber
lioz. V. Varanan donas al ni gravan studon « Teorio de 
Esperanto » (helpilo por superaj kursoj). T iu  verko tiom dife
rencas de la samcelaj verkoj de Dreher kaj Stamatiadis, ke 
ni rajtas konsideri Ia tri librojn kiel tri diversajn provojn de 
« supera kurso ». O n i ankoraŭ vagas ĉirkaŭ la vera gramatiko 
cle Esperanto. Post D e  Beaumont, Couturat, Anhelo (De 
Saussure), Panei, ĉefeĉ, Fruictier venis Wŭster, M inor, L ipp 
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mann, Christaller, Behrendt, A.vmonier, Stojan, k.a. kiuj al
portis ĉiu sian vidjunkton, sian manieron trakti Ia gramatikon 
de Esperanto. Post ili nun aperas la verko de Varankin, kiu 
ne pretendas doni ion novan, originalan, sed nur resumi, ku
nigi la studojn antaue faritajn. Bonega intenco, bedaŭrinde ne 
tute plenumita, ni ne scias kial: pro la idea izoleco de nuna 
Ruslando, aŭ pro Ia intenca ignorado, kiun montras la verkinto 
rilate kelkajn lin g vo stu d o jn . L a  aŭtoro profitis kaj citis la 
verkojn de Zamenhof, D e  Saussure, de Meazzini, M a ir, 
Krjukov, Austerlitz,... sed li tute ne mencias la lingvajn stu
dojn de Wŭster, Lippmann. M inor, Aym onier, Behrendt. 
Christaller, Stojan, kiuj tamen aperis en la gazetoj bone konataj 
al la aŭtoro. K a j  oni ne povas nun serioze paroli pri la teorio 
de Esperanto, ne konsiderante la principojn de nia lingvo, kiujn 
starigis (vere, ĉiu laŭ sia maniero) la suprenomitaj aŭtoroj. Oni 
povas akcepti aŭ rifuzi tiun principojn, sed oni ne povas ilin 
prisilenti, kiel faras S-ro Varankin, kiu cetere tre atentas malpli 
gravajn lingvostudintojn, kiaj ja estas : Meazzini, Maraury. 
Austerlitz, Krjukov, kiuj tuŝis nur kelkajn detalojn de nia 
gramatiko, neniel konsiderante Esperanton en ĝia tuteco, ne
niam serĉinte Ia generalajn principojn de nia lingvo. M a lgraŭ  
tiu grava manko la verko de Varank in  estas tamen paso an
taŭen. kompare kun Ia similaj verkoj de Dreher kaj Stamatiadis. 
kaj ĉiu lingvostudado certe akiros la libreton, verkitan nur en 
Esperanto, klare dividitan, ne tro ŝarĝitan je frazaj ekzemploj. 
En  la paragrafo pri Ia hind-eŭropa familio la aŭtoro permesas 
al si la riskan aserton ke la frigia kaj la trakia (ni preferas: 
friga kaj traka) lingvoj apartenas al la armena branco. N i  ne 
scias el kiu fonto la aŭtoro prenis tiun aserton, sed ĝia erareco 
saltas en okulojn jam pro tio ke li klasigas antikvajn lingvojn 
kiel subdividojn de la nunaj. O n i kutimas fari male, ĉar nunaj 
lingvoj ne povas esti konsiderataj kiel prapatroj de la antikvaj. 
Cetere, la scienco preskaŭ nenion certan scias pri la friga kaj 
traka lingvoj, krom maloftaj Stonaj surskriboj. E n  la paragrafo 
46  la aŭtoro asertas ke Esperanto estas « ideala sintetika 
■ ingvo ». E l  postaj frazoj klarigas ke la vorton « sintetika » 
la autoro uzis en la senco « sintaksa ». Efektive, sintetikaj 
(sintezaj) lingvoj estas ĝuste tiuj kiuj ne similas al la nia per 
sia strukturo, ekz. la slava kiu per unu vorto « berete » diras 
tion kion Esperanto esprimas analitike (analize) : vi prenas.
« lesom »» tra arbaro, « tebe », al ci, k.t.p. Do. nia lingvo estas 
analitika (analiza) lingvo, ne sintetika. E n  Ia paragrafo 51 
la aŭtoro limigas la sufikson —  ui —  nur al personoj (homoj), 
ignorante gian uzon pri bestoj (mamulo, kvarpieduloj). plantoj 
kaj objektoj (t r im a stu lo j  trimasta sipo). E n  la paragrafo 66  
ni iegas pri « ogmentativa » kaj « diminutiva » sufiksoj —  eg

] et * kvazaŭ nia lingvo ne kapablas esprimi la samajn 
ideojn per simplaj: grandiga, malgrandiga.

P. St.

Poŝtl?arloj de D-ro Zamenhof Ifaj S-ro. Ĉe.

D u  belajn poŝtkartojn kun la portretoj de nia Majstro D -ro  
Zamenhof kaj nia senlaca propagandisto S -ro  Andreo  ĉ e  estas 
eldonitaj en Svedujo de E ldona  Societo Esperanto, adreso Posta 
fako 698, Stockholm, I . L a  kartojn certe ŝatos Ia esperantistaro 
tutmonda. E n  Svedujo granda kvanto jam vendigis. L a  prezo 
estas po 1,5 svisaj frankoj aŭ egalvaloro por dek pecoj. L a  
profito estas uzota por la propagando de S-ro  Ĉe en Svedujo.

Novaj ŝlosiloj svedaj.

L a  sepa eldono de Ia Ŝlosilo de Esperanto aperis ĉe 
E ldona Societo Esperanto, Stockholm (adreso PoŜta fako 698 )
C l  estas eldonita sub la aŭspicioj de IC K .  K u n  tiu eldono 
estas presitaj entute 8 0 ,0 0 0  Ŝlosiloj en la sveda lingvo, granda
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kvanto por ne pli granda lando. L a  prezo estas 0 ,1 0  sved. kr. 
Kontraŭ ensendo de 30  centima U E A -k u p o n o  estas sendotaj 
a franke 2 ekz. de la «losilo.

Jarlibro de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista 1928.

—  I 5 X  I I cm. 1 1 4 +  14 p. Ricevebla ĉe P .A .  Schen- 

deler, Prins Hendrikstraat 30e, Eindhoven, Nederlando.

La  katolika esp. movado iom post iom regajnas Ia saman 
staton kiun ĝi havis antaŭ la milito. A p u d  la regule aperanta 
Espero Katolika, kun variaj artikoloj legindaj ankaŭ por ne
katolika esperantisto pro bona elekto kaj lingvo estas la Jarlibro 
kiu entenas konkretajn indikojn pri la esp. movado inter kato
likoj. E l  la antaŭparolo ni vidas ke I K U E  havis en 1924, 
542  anojn ĉe fino de 1927  1.231 anojn. Historia rerigardo pri
Ia fondo de la katolika revuo, kaj plena adresaro de la mem
braro ordigita laŭ landoj kompletigas tiun utilan libron.

IV o t h ĵ  L i b r o j

Andreev A .P . —  Revolucija Jazykoznanija, jafetiĉeskaja 
teorija akademika N . Marra. 1929. Moskva. Izdanie C K -  
S E S R .  Cena 2 0  kop. IV - 4 0  p. 17 X  12.

Drezen E . —  O snovy Jazvkoznanija, teorii i istorii mezhdu- 
narodnogo jazyka. 1929. Izdanie C K - S E S R .  Cena 70  kop. 
I 36 p. (sama verketo broŝurita en 3 partoj) po 40, 42  kaj 
49  p. Prezoj: 20 ,20 ,25  kop. (sama eldonejo), 17 X  12.

Rublev S. —  Kruzhok Esperanto, praktiĉeskoe posobie dla 
gruppovyx zaniatij. 3-e eld. 1929. M oskva. Izdanie C K -
S E S R .  Cena 50  kop. 6 0  p .  2 6  X  I 7.

ŝabarin S. —  Lerna Esperanta Krestomatio. 1928. Moskva.
Eldono de C K - S E U .  72 p. 1 7 X 1 3 .

Stalin J. —  P ri Lenin. Trad. T ilin. 1929. Moskva. E ldono
de C K - S E U .  2 4  p. 15 x  l i .

Esperanto-Kalendaro de S E U  1929. Moskva. 2 6  X  22.

Svistunov V. —  Elementy Esperanto. 3-a eldono. 1929. 
Moskva. Izdanie C K - S E S R .  9 6  p. 1 8 X 1 3 .

15 mur-afiloj por instruo de Esperanto, afiksoj, korelativaj 
vortoj, prepozicioj, kun bildoj. Propagandaj tekstoj por kurs- 
anoncado.

V . N. Engelhardt. —  K a k  Prepodavatj Esperanto. 1929. 
Moskva. Izdanie C K - S E S R .  9 0  p. 17 X  I 3. Prezo: 5 0  kop.

V. I aran ki n. —  Teorio de Esperanto, helpilo por superaj
kursoj. 1929. Moskva. E ldono de C K - S E U .  72 p. 2 3  X  15. 
Prezo: I r. 2 5  k.

L im o j  d e  P h o m a r o

de G oethe .
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Se la praega 

Sankta la patro 

FA nuboj rulsonaj 

Sendas fulmbenojn 
Super la teron,

M i de 1'vestajo 
Lia la randon 

Kisas timeme 
Fidon en brusto.

Se li kun ostoj. 
Firmaj, fortikaj 

Staras sur tero 

Daŭre fondita,
Li ne kapablas 

Eĉ sin kompari 

Nek kan la kverko 
Nek kan la vito.

Ĉar kan dioj 

Sin ne komparu 

Homa estaj!

Supren iĝcmte.

Se lia verto 

Tusas la stelojn 

Tiam nenie 
Plandoj malcertaj 

Povas sin kroci 

Kaj kan li ludas 

Nuboj kaj ventoj.

Kio distingas 

Diojn de I'homoj? 

Ke antaŭ tiuj 

Migras ondaro 
Eterna tor en t' : 

Ondo nin levas 

Ond' nin englutas 
N i alfundiĝas.

Rondo malvasta 

Vivon limigas 

Nian kaj multaj 

Generacioj 

Daŭre viciĝas 

A l ĉeno senfina 
De la ekzisto.

(Esp. A . Taussig, Vieno.)

M a j o

D e R aymond Schwartz

Man’ en mano ili iras 

Tra I' dimanĉo plu kaj plu.

Ili miras kaj admiras...

Kion?... Kiun?... Nur sin du! 

Majo, majo, majmonato:

Amatino kun amato!

Kial feste sin ornamas 

La natur' kaj vokas nin?

Homoj, kiuj jus ekamas 

Tute ne rimarkas ĝin.

Mond' pereu, —  Estu venko,

... Ili sidas sur la benko!

Ili flustras kaj susuras 
Kvazaŭ temus pri mister',

Ili juras kici juras 

Nur herooj dum danĝer :
« Tie ĉi... aŭ aliloke...

N i nin amos reciproke! »

Frua amo esias trompa.

Trompa eslis la knabiri,

Post paŭzeto interrompa 
Li tutsola trovas sin 

Kaj konkludas: « For malgajo! 

Tru-la-la! ... Nun estas majo!  »

C e  r a n d o  d e  v o jo

D e  H .  H e i n e .

Ĉe rando de vojo troviĝas 

Tombejo de sinmortigintoj; 

Surkreskas ĝin blua floreto,

La flor’ de V mizeraj pekintoj. 

Ĉe rando de vojo mi staris 

Kun ĝemo en nokta silento —
F,n brilo de luno moviĝis 

La flor’ de I’ pekintoj en vento.

Trad . F. Doring.
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LINGVAJ STUDO*!
L a  f o r t o  d e  P  k u t i m o

T iu  temo meritas senpartian traktadon. N e  ĉio estis malbona 
en Ia tendenco de tiuj samideanoj, kiuj konstante insistis pri 
lingva disciplino kun vera pasio. Se ni malkonsentas pri la 
metodo, ni satas la celon, kiu estas lingva unueco kaj sekureco.

Estas konata fakto, ke nia lingvo progresis dum ĉiu periodo, 
kiam la esperantistoj forlasis teoriajn lingvajn diskutojn kaj 
uzis sian energion por ĝin disvastigi anstataŭ serĉi « pliboni
gojn » aŭ « reformojn ». ;

E n  1893  dum la fama epoko de la « L igo  », en 1907  kiam
aperis Ido, oni perdis tempon, monon, klopodojn tute vane. ĉ u  
rekomenci nun ĉar Id o  malaperas kaj estas anstataŭata de du 
aŭ tri novaj sistemoj? Ko ran  dankon. Kontraŭe Esperanto 
havas bonan okazon forte antaŭenpuŝi sian movadon sur la 
liberan kampon de I ’ praktiko. N i  kredas, ke la esperantistaro 
tion klare komprenas hodiaŭ kaj tial la popolo malsukcesigas 
mem la provojn de teoriuloj.

Sed pli frue, kiam la lingvo estis malpli forta, la dangero
estis pli granda kaj pro tio starigis memvolaj pastistoj por gardi
la safaron kaj organizi severan avertadon kaj bojkotadon kon
traŭ ĉiu devojigo.

T iu  lingva « Teruro » certe havis sian efikon en antaŭaj 
periodoj de la historio de Esperanto. Ĉar la lingvo estis anko
raŭ nova, eble ĝi anstataŭis tiun konservativan fortecon de la 
kutimo, kiu garantias al aliaj lingvoj la necesan daŭrecon. 
Ciuokaze la severa zorgado de komuna baze netuŜebla, la 
rundamento estis bona kaj utila afero.

Sed, kiel Ĉiu rimedo iom artefarita, tiu lingva « Teruro » 
ankan havis siajn malavantaĝojn. Se ne ĉio estis malbona en 
tiu defenda pasio, ankaŭ ne Ĉio estis bona. T ion  opiniis Hector 
Hodler, kiam li fondis U E A  por akceli la uzon de la lingvo. 
L a u  li, plej certaj defendiloj estas la naturaj. Ĉe lingvo la 
potenco de lu z o  kaj kutimo valoras pli ol ĉiuj malpermesoj.
I ion opiniis ankaŭ D -ro  Zamenhof, kiu konsentis je definitiva 
fakso de la Fundamento nur kondiĈe, ke gi neniel baru la vojon 
al a vivo kaj evoluo de la lingvo, kuranta sur solidaj reloj.

L a  lingva « Teruro „ estas ilo negativa, kiel falĈilo. C i  
utilas kiam gi trancas la kapon al eraroj, fantaziaĵoj aŭ troa joj. 
G i utilas kontraŭ eksteraj intervenoj. Sed ĝi malutilas, k ia ^ T ĝ T  
haltigas la vivon aŭ enmetas kvazaŭ politikan pasion en pure 
lingvajn fenomenojn. C l  estas dutranĈa instrumento. U  plej 
bona, kio povas okazi estas, ke la vivo kaj kutimo atingas tian 
gradon de forteco, ke oni tute ne plu bezonas tian spadon por
gardi la enkorpigitan Fundamenton, jam absolute ne-elradiki- 
geblan.

Lingvoj ne evoluas pro teorio aŭ fantazio, sed pro esprimaj 
bezonoj Tute same okazas nun ĉe Esperanto. Facile estus trovi 
ekzemplojn.!Cu ni prenos la landnomojn? Nepre ne. M i  estas

T  tr°i L°“t“ ta; !  U E A  cedis Pro Pacemo en flanka afero, kiu 
k o m p lik i^  cefe car, jam antaŭ la militoj D -ro  Zam enhof kaj

fornoj11110 SanglS P °JC Siajn vidP unkt°Ĵn Pri la plej taŭgaj

N i  prenu prefere uzon de la prepozicio per anstataŭ de.
G i estas eraro deklaras ni severe. Bone, sed. anstataŭ koleri, 
ni esploru la bezonon de la lingvo kaj ne indignu antaŭ ol ni 
gin komprenos ce la uzo. Jen Urbestro malfermas kongreson 
L a  kongreso estas do malfermata de la Urbestro. K ie l presigi

II t r  prograrnon? « Malfermo de la kongreso de la 
u  r Destro )>. Cu Vi nmnnnac «{lin _-\ Kl i i . . .

loka komitato enpresis « Malfermo de la kongreso per la

Urbestro. Oficiale malkorekta estas la frazo, sed fakte pli
klara ol la korekta. V olonte mi skribus tie deper, simile kiel
depost, sed se neniu imitos, tiu formo estos mortnaskita laŭ la 
konata lingva leĝo.

Kio okazas se vi kondamnas kaj persekutas naturan respon
don al efektiva bezono? I iam la homoj rigardas eksteren kaj 
unu belan tagon proponas al vi iun freŝe pentritan novan prepo
zicion di, kiun neniu kapablos uzi korekte kaj kiu sangus 
la tutan fizionomion de la lingvo. Estu trankvila, gi estus tuj 
forvomita. Sed ĉar la bezono restas, la nekorekta uzo de per 
havas multajn lancojn daŭradi, plimultigadi kaj klasikiĝi spite 
peisekutoj kaj malaproboj. La bezono regas plej aŭtoritate.

La malfacilo dilemo estas pri la Akademio. Unuflanke gi 
rajtas nenion oficialigi gis la uzo jam fakte faris tion per gene

raligo. Se oni kondamnus aliflanke ĉion. kion gi ne jam oficia
ligis. tiam oni senips ĝin je ciu ajn oficialigebla materialo.
Rezultate la lingvo ŝtoniĝus aŭ pliverŝajne gi evoluus tute trank
vile ekster akademia influo.

lingvon. Svarmas en la verda arbaro 
duspecaj fungoj kiel sufikso enda, uzo de Ĉi kiel artikolo mon
tra. vortkombinoj kiel scipovi kaj cent pliaj kreskajoj, kiuj 
baraktas por ekzisti. La bezono jam decidos, cu ili vivos aŭ 
formortos eĉ sen la martira krono.

 ̂ Nia lingvo havas sanan instinkton kaj kutime vomas mem 
cion ne taŭgan. La plej solida disciplino bazas sur la natura 
kutimo Pro tio Hodler tiom insistis pri uzado de la lingvo por 
gardi kaj plugi gian unuecon.

Edm. Privat.

P r i  k e l k a j  j u r a j  e s p r im o j

de Alf. H ageler , Drammen. Norv.

Kiel la nacilingvaj vortaroj, ankaŭ la ordinaraj esperantaj 
vortaroj malenhavas sciencan terminaron, kio lasigis al la kon
cernaj specialaj verkoj. Tamen kelkaj esprimoj de scienca 
valoro ankau trovigas en la nomitaj vortaroj kiel bezonaj ankaŭ 

en Ia dutaga vivo. Kio koncernas Ia juran fakon, mi konstatis 
ke multaj esprimoj de mi trovitaj en germanaj kaj francaj vor
taroj esp. estas parte tute eraraj aŭ ili almenaŭ mankas la 

necesan koncizecon, kaj pri tio mi iom parolas en Ia sekvantaj 
Imioj, kaptante samtempe la okazon proponi la novajn radikojn 
propri-, gaĝ-, pign-, kaj re-, kiujn mi sube klarigos.

La u jure Besilz (latine possessio, france kaj angle possession) 
estas ia fakta rilato al reo, al kiu rilato la juro donas certan

esprimo estas posedo,
kiu signifas la juran instituton (percepton). De tiu-ĉi termino 
devenigas posedajo (te. la posedita reo). Ia verboj posedi kaj 
elposedigi kaj la substantivo posedanto. Tiu -Ĉi posedo ne devas 

esti intermiksite kun Eigentum (propriete. property, latine pro
prietas) . kiu estas jura rilato inter persono (societo, institucio) 
kaj reo. Por tiu-ci percepto ne ekzistas taŭga esprimo en Esper
anto. La vortaroj tradukas ĝin per posedo, posedajo kaj pro
pejo. sed tu, estas tute erare Posed (aj) o signifas, kiel m, jam

S T  F ; r PULPraJO (konkrela) kaJ' propreco (abstrakta) 
signifas Eigentumlichkeit partigante, t.e. aparta karaktera
trajto. Estas do necese krei novan radikon, kaj Ia elekto ne
estes malfacila. Cl devas esti propri- devenigita el proprietas.

orni--0"1 i •• • r 31" n°Vajn VOrt°jn : proprio’ P ^na ĵopropri!, elproprigi kaj proprianto. La regula rilato kompre
neble estas, ke la proprianto ankaŭ estas posedanto de la reo
sed Ii klare ne perdu sian proprian rajton per tio. ke li perdis 
Ia posedon de la koncerna rro I- : * . i - _ .
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«kkapto cie la reo ne fariĝis ties proprianto, kvankam li sendube 
almenaŭ provizore posedas la reon. A nkaŭ  la luanto de la reo 
estas ĝia posedanto, sed la reo nature ne apartenas al li.

L a  jura esprimo res (Sache, chose, thing) tradukigas per 
objekto, sed tio estas erara. L a  germanaj juristoj ekzemple 
demandas: Welche Sachen konnen Gegenstande des Eigentums- 
rechts sein? (Quelles choses peuvent-elles etre considerees 
comme objets acquis de droit a la propriete?) kaj en Esper
anto ni devas traduki tiun-ĉi frazon tiel: K iu j objektoj povas 
esti objektoj de proprio? N i  do bezonas novan terminon kun 
sama signifo kiel res (Sache), kaj ni elektos inter la formoj 
reo, reso kaj rero (res, rem, re, rerum). M i  preferus la unuan, 
kaj opinias, ke oni ne devas timi konfuzigan intermiksadon kun 
alia vorto latina, kiu signifas akuzito, kulpigito, sed kiu estas 
nek uzata nek uzinda en Esperanto.

Po r esprimi en Esperanto la rilatojn, kiu koncernas Pfand, 
gage mort, dead pledge, Hypothek, nantissement, k.t.p., bezo
nigas tri esprimoj, nome unu neutrala ĉefvorto gago kaj du 
aliaj •—  unu por P fand  kun posedo (Faustpfand), pigno (pignus 
kiu devenas de pugno, Faust) kaj alia por P fand  sen posedo 
(enregistrita hipoteko). Hipoteko estas jam en la vortaroj, sed 
la du aliaj gago kaj pigno mankas2, same kiel iliaj devenitaĵoj, 
gaga jo, pignaĵo, gaĝanto =  gaĝdonanto, pignanto ( =  pigno 
donanto), gaĝi =  g. doni, pigni =  p. doni, gaĝpreni, pigno- 
preni, gaĝaj kaj pignaj kreditoroj kaj debitoroj. L a  kores
pondaj devenitaĵoj de hipoteko ekzistas jam.

Unurilate la esperanta terminologio jam nun estas pli riĉa 
ol la nacilingvaj, ĉar ĝi havas du vortojn juro kaj rajto por la 
dusencaj ius, droit, right, Recht, k.t.p. Juro havas objektivan 
sencon kaj signas la laŭleĝajn kaj laŭkutimajn normojn, kiuj 
celas reguligi la socian vivon kaj la interrilatojn de la nacioj, 
dum rajto signifas la laŭjuran kompententecon de 1’izoluloj agi 
mem kaj malpermesi alies agon iarilate je la reo. Ekzemple la 
proprianto havas laŭ la propria juro proprian rajton al la reo, 
kaj Ia propria juro pritaktas en ĉapitro superskribita « Proprio » 
la amplekson de la propriaj rajtoj.

M i  esperas, ke mi per tiu-ĉi artikolo iniciatos diskuton de 
kompententuloj pri la nomitaj juraj fakterminoj.

Respondo. —  A fab le  dankante al S-ro Hageler ke li metis 
al diskutado kelkajn esprimojn same necesajn por la scienco 
kiel por la ĉiutaga vivo de la aferistoj, ni permesas al ni tuj 
diri nian opinion. Estas nia konvinko ke, antaŭ proponi novan 
radikon, oni traesploru « sepdekoble sep fojojn » la Funda
menton ĉu el ĝiaj riĉaĵoj neniu esprimo taugas por la nova celo.
I ion ni ne konsilas pro fideleco, kiu estas propra sento, sed 
pro la absoluta kaŭzo ke vivo aŭ morto de nia lingvo dependas 
de ĝia simpleco. Certe la scienco havas proprajn bezonojn, sed 
en multaj okazoj ĝi ĉerpas radikojn el la klasikaj lingvoj kiam 
lerta \ atarigo de la parolata lingvo suĥĉus, tiel kreante abismon 
miei si kaj la simplaj mortuloj. A l  tiu tendenco, konata kaj 
bedaŭrata en la evoluo de la naciaj lingvoj, ni kontraŭstaru 
firme, alie ni fosos nian propran tombon sur kiu triumfos N ova  
Latino aŭ similaĵo. E l  tiu vidpunkto « proprio » ne sajnas al 
ni necesa. L a  Fundamento tradukas sian radikon « propr »: 
own. eigen. sekve la ovvner, Eigentŭmer, proprietate estas ia 
proprulo aŭ propranto. L a ŭ  nia propra opinio —  our own opi
nion —  notre propre opinion —  Esperanto povas kontentigi 
same kiel tiuj naciaj lingvoj per unu radiko, kiu en la adjek
tiva formo havas sencon personan, kaj en la substantiva difi
nitan sencon juristan. D u  vortoj: propro kaj proprio nur kaŭzus 
[>enon al la lernantoj kaj konfuzon al la uzantoj de nia lingvo. 
L a  tre valoran iniciaton de S-ro Hageler ni do utiligas por la 
peto al la verkistoj de vortaroj, ke ili akceptu la fundamentajn 
formojn la propro, propraĵo, propranto en la nomita senco.

P o r « res » Esperanto jam havas du esprimojn: la latina 
« objekto » kaj la simpla « ajo », esprimo mallonga, kaj tiom 
popola, natura, ke povis gin krei « arte » nur geniulo. Ĉie kie 
« reo » estas proponata « ajo » servas sambone. E kz . « K iu j 
ajoj povas esti objektoj de propro ?  » L a  esprimon « gago » 
ni subtenas, kiel absolute necesa kaj bone adaptata al nia 
lingvo. « P igno  » (itala formo: pegno) estas forlasebla. K u n 
meto de du radikoj simpligas, kutime ankaŭ pliklarigas lingvon. 
Esperanto ne estas latino, ni kopiu do la procedon de la tri 
nacilingvaj ekzemploj: gage mort, dead pledge, Faustpfand. 
L a  « morto » (mort, dead) havas historian kaŭzon, dum la 
Faust (pugno, mano) bone indikas la efektivan posedon. T ia l 
taugaj kaj sufiĉaj esprimoj sajnas esti al ni: man-gaĝo, gaĝc 
en posedo aŭ simila kunmetitaĵo.

Ed . St.

AHademio-altadeniiancj

Cu  estas permesate insiste peti niajn legantojn eviti la uzon 
de la vorto « akademiano » anstataŭ « universitatano » ?  N i  
scias ke ĝi estas traduko de la germana vorto Akadem ii^, sed 
ĝi estas kaŭzo de konfuzo kaj ridindeco en aliaj landoj.

Jen ekzemplo de la dangero de tiel nomitaj « internaciaj » 
radikoj. Nenia pli granda iluzio ekzistis iam! Se la Francoj 
komencus uzi la vorton akademio por signifigi desegnajon de 
nuda korpo, kiel en sia lingvo, aŭ la Usonanoj por nomi ele
mentan muzikan lernejon, aŭ la ĈeHoj por diri koncerton, tiam 
plej bone estus enterigi la vorton entute.

D -ro  Zam enhof uzis akademio nur laŭ la senco de ia supera 
korporacio de scienculoj (Reĝa Akadem io de Sciencoj, Franca 
Akadem io, Brita A kad em io ). Ĉe li akademiano signifas do 
membron de tia alta scienca, belarta aŭ literatura korporacio. 
Estus plej sage limigi nian uzon al tiu senco.

« Akadem iker » estas studento, universitatano, aŭ persono 
kun universitata diplomo. « Universitatano » entenas sub sia 
signifo ambaŭ studentojn kaj profesorojn. N u r  kelkaj el ili, 
post multjara laborado kaj famo en sia fako farigas akade

mianoj per ia oficiala elekto kaj kandidatigas al unu el la 
Nobel-premioj.

Ambasadoro

A n ka ŭ  tie la esperantistoj ne uzu hazarde la vortojn. Estas 
rimarkebla tendenco ilin miksi. N u r  malmultaj landoj —  la 
plej grandaj —  posedas ambasadoron (germane: Botschafter) 
en grava ĉefurbo. ĉ iu j aliaj sendas nur rezidenton, kiu estas 
ordinara sendito (germane: Gesandter, france: ministre, angle: 
minister) kaj vivas ne en ambasadorejo, sed en legacio. E n  
aliaj urboj de la fremda lando ekzistas nur konsuloj kies ofi
cejoj estas nomataj konsulejoj.

N e  estas la demando, ĉu ni satas aŭ aprobas la diversajn 
gradojn de tiu diplomatia hierarkio, sed ĉu ni bezonas havi 
kaj uzi la gustajn teknikajn terminojn por ilin nomi guste, kiel 
ili ekzistas en la nuna internacia societo. Estas jam granda 
avantaĝo, ke nia oportuna ĝeneralvorto « M oŝto  » sufiĉas por 
ĉiuj necesaĵoj de oficiala ĝentileco kun la taŭga titola adjektivo: 
ambasadora, konsula, episkopa, regina aŭ sinjorina laŭ la okazo. 
D -ro  Zamenhof vere ŝparis al ni multan tempon evitante al ni 
la lernon de pliaj komplimentaĵoj aliepokajn Ekselenco, G ran 
deco, Majesto, Gracio k.t.p. L i  evidente antaŭvidis pli simpli-

S ŝpareme provizis praktikan stopilon por la tran
sira periodo.

E .  P.
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T R A  UA M O N D O  ESPERANTISTA
D e k l a r a c i o  p r i  n e ŭ t r a l e c o

« De kelka tempo malamikoj de Esperanto klopodas por identigi la generalan propagandon 

por la internacia helplingvo Esperanto kun la agado de partianoj, kiuj praktike uzas Espe- 
danton por certaj sociaj oeladoj.

La Internacia Centra Komitato de la Esperanto-movado en ŭenevo, elektita de 36 naciaj 

societoj por la propagando de Esperanto kaj kiu reprezentas proksimume 100.000 Esperan

tistojn en la tuta mondo, deklaras formale kaj firme, ke ĝia programo, oelanta nur la enkon

dukon de Esperanto, estas absolute neutrala rilate aferojn de politiko, religio, raso aŭ socio.

Gi insiste kontraŭstaras al tiu j malveraj asertoj, kies efiko signifas nur malhelpi la

grandan progreson, rezultantan el la generala adopto de facile lernebla neŭtrala helplingvo 

apud la koncerna gepatra lingvo.

INTERNACIA CENTRA KOMITATO DE LA ESPERANTO-MOVADO

Sidejo : GENE VO (Svislando). »

E s p e r a n t o  e n  l a  p o l i c a  s e r v o

Kelkaj el la fremdulaj policanoj kaj anoj de la Dresdena 
polico kun la novaj insignoj pri la lingvoj parolataj. Grandaj 
urboj kun notinda fremdula movado pli kaj pli favoras la 
konon de fremdaj lingvoj ĉe la polico por helpi kaj konsili al 
fremdulo. En Dresdeno kie Esperanto ja estas forte enradikigita

ankaŭ ekzistas ne nur grupo de policanoj esperantistaj sed 

policanoj parolantaj Ia lingvon kaj uzantaj ĝin. Unu el Ia sami
deanoj (ladua policano de maldekstre portas la rubandon —  
Esperanto — . (Laŭ revuo —  Polizei im Bild).
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B U D A P E S T

La hungara cefurbo, la regino de la Danubo
K ic i bela songo aperas por fremduloj Budapest, la cefurbo 

de Hungarujo. C i  havas multe cia naturbelecoj, nobeligitaj per 
kulturo. L a  majesta situo, la impona akvovojo kiu meze tratran- 
ĉas la urbon, la tre romantika pejzago, la multnombraj fieraj 
palacoj Icaj la belega cirkauajo donas al Budapest poezian 
ĉarmon. K rom  la viroj el la fiera homraso, kiu estis transloki
gita el la trankvileco de la Pusto (stepo) en la internacian aga
don de metropolo, vivas tie kune kun la mondkonataj plej belaj 
inoj, kiuj korpigas la harmonion el natura ĉarmo kaj okcidenta

V idajo  de sur la Fiĝista Bastiono

eleganteco. Se ni aldonas, ke tiu vivoplena urbo estas trapene
trata perla spirito de tradicia gastemeco, per sennombraj origi
naj specialecoj, emoj, koloroj, por cefurbo de Hungarujo estas 
indo por la plej vigla intereso de ĉiuj fremduloj. Ili ekrigardos 
kun goja surprizo la belecon de Budapest. E n  la panoramo de 
Turbo kompletigas sin reciproke intimeco kaj nobeleco, ĉ i  tie 
akceptas la orienta Balkano saluton kaj sciigon, la guston kaj 
spiritan enfluon de I okcidento. Budapest estas la mastruma kaj 
kultura peranto. Budapest kaj V ieno  povas esti rigardataj kiel 
du pilastroj de unu ponto inter oriento kaj okcidento, ĉ iu j aki- 
raĵoj kaj sukcesoj de la okcidenta kulturo trapenetras ĝin kaj 
vojigas orienten. L a  lumo de du sunoj de K oriento kaj de 1’okci- 
dento radias de la ĉielo al Budapest. Lumon de la progreso 
kaj de la evoluo donas la unua, romantikon kaj legendon la 
alia. i

A n kaŭ  la urboj havas sian aĝon. Sed kiel ni enmetu la aĝon 
de Budapesti1 L a  urbo estis roma kolonio antaŭ unu kaj duon

jarmiloj, ĝian flankon de Buda popoligis romaj legioj kaj kolo
niistoj. C ia j trajtoj ne mankhavas la belecon de la maljuneco. 
Kontraŭe la urboflanko de Pesi apud la maldekstra Danub- 
bordo, povas nur rerigardi kelkajn centjarojn. C ia  evoluo al 
milion-loĝanta urbo estas la urbo de la juneco kaj progreso. 
Foje krucigis sin ĉi tie militstratoj de Rom o kaj unuigis la sam
tempan modernan kulturmondon kun barbareco, kun la landoj 
de mistika multpopola Orienteŭropo, kiu entendiĝas malantaŭ 
la montaro ĝis la N ig ra -M a ro  kaj al la grandaj, polaj kaj rusaj 
ebenajoj. Budapest kaj H ungarujo  havas hodiaŭ kiel interŝanĝ- 
foiro de multemilionaj tunaj komercaĵoj la geografian kaj his
torian destinon esti la peranto inter ia  spirita kaj ekonomia vivo 
de la okcidento kaj oriento.

Budapest posedas grandnombre ĉiujn organojn kaj institu
ciojn, kiuj ebligas ne nur spiritan plezuron, sed ankaŭ eminentan 
instruadon. L a  literatura kaj arta, la muzika kaj teatra kulturoj 
havas ĉi tie konstantan centron. Nature la modoj kaj la fluo de 
la moderneco ne lasas Budapeŝton netigata. Sed estas ĝia tasko 
elekti la valoran kaj akordigi ĝin al la nacia sprito. L a  okci
denta kulturo estas en la formo, kion ĝi alprenas en Budapest, 
pli facile komprenabla por la oriento. L a  civilizacio kaj ku l
turo de okcidenta Eŭropo estus dum jardekoj malprogresinta 
sen Budapest.

K a j  ĝuste la sama estas kun la ekonomia vivo. Budapest 
kaj Hungaroj havis dum la historio la taskon, peri inter okci
dento kaj oriento. E ĉ  nun ekzistas eblecoj kaj necesecoj de tiu 
ĉi internacia tasko. N i  povas konstati, ke estas kulturmisio por 
Hungarujo, akceli la nobligon de la ekonomia produktado por 
siaj najbarlandoj.

Budapest estas frapanta travivajo. Plena de beleco kaj ju
neco, tamen trankvila kaj serioza forto. L a  .duonkilometron 
larĝa Danubo, kiu estas premigita inter grandegaj, bordmuroj, 
fendas la palacarbaron de la hungara ĉefurbo en ĝia mezo. 
L a  tuto, urbo kun rivero estas pentrinde majesta. M o la  kaj 
tamen potenca, malsovaĝa kaj tamen perforta estas la rive
rego. C ia j ondegoj devenas el malproksima okcidenta montet
lando kaj peligas al malproksima maro.

A l  unu bordo de la larĝa riverego alfleksas sin la montoj de 
Buda kaj la malnova urbo, al la alia la ebenajo kaj moderna 
ĉefurbo, kiu evoluigis laŭ amerikana rapideco sed sen la mal
afabla, ne fantazia rekteco de la amerikana stratsistemo. D u  
potencaj, largaj bulvardoj ĉirkaŭas giajn urbpartojn. Deveninte 
de la Danubbordo, ili tirigas en vasta cirko reen al la bordo.

L a  malnova urbo apud Ia bordo de Buda  rampas supren la 
montdeklivon. L a  Fortikaĵmonteto kaj La Sankta Gerhard- 
monto kaj Rozmonteto estas ĝiaj pitoreskaj vojmontriloj. L a  
fortoplena mondurbo malfermas al la rigardanto la plej belegan 
panoramon. V ico j de palacoj ekaperas kaj longaj urbpartoj 
estas detruotaj por ke ili donu lokon por novaj konstruajoj. 
L a  regino de la Danubo volas brili en ankoraŭ pli pompa 
parado per novaj juveloj. O n i vidas neforgeseblan urbbildon 
de la Fortikaĵmonto, el mezo de la malnova urbo, aŭ de la 
Sankta Gerhard-monto. L a  Budaa flanko kun vilaaj domoj sur 
la montdeklivoj, la, en malproksimo ne klare videbla dom-maro 
sur la Pesta flanko, montras panoramon kiu ne trovas ĝiaspecan. 
Palacoj, largaj stratoj, monumentoj, publikaj konstruajoj envi
cigas en belaj linioj en la perspektivon de Ĉi tiu bildo. T u r 
pintoj de ege honorindaj pregejturoj superstaras la maron da 
domoj. Super ĉiuj levigas la mondfama, belega parlamento,
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kiu estas kronita per 96 metrojn alta, gotika kupolo. La 264 

metrojn longa ŝtonkonstruaĵo en gotika stilo kun ĝiaj grandio
zaj proporcioj kaj la kvieta harmonio de ĝiaj formoj, estas 

pompa simbolo de la hungara politika vivo. Tiu ĉi konstruajo 
kaj la potenca Stefandomo kun ĝia kolosa kupolo, kiu estas 
flankata per du superstarantaj turoj, estas la du urbinsignoj de 
Budapest.

Longa vico de audace fleksitaj pontoj, majstra verko de 

tekniko, artaj verkoj de monumenta arkitekturo, gvidas tra la 
larĝa Danubo. La plej maljuna inter ili, la ĉenponto, kons
truita en la jaro 1847 estis iam admirata, kiel mondmiraklo. 

La Margaret-ponto —  verko de la fama inĝeniero Eiffel, 
havas tri brakojn, kiuj tusas la Margaret-insulon. Ĉi tiu granda 

insulo havas ĝian apartan vivon. Sur la alia parto, transe de 
la rivero, estas vigla agado, konkuro de la laboro, sed la insulo 
estas distrejo por la riĉuloj.

Sur la dekstra flanko rigardas nin la fortikaĵ-monto. La 
kupoloj kaj ŝtonfestonoj de la reĝa palaco pli etendigas inter 
la siluetoj de malgrandaj palacoj. A l la malnovaj domoj aligas 
historiaj memoraĵoj. Preskaŭ ĉiu domo havas memortabulon 
verkitan de la Scienca Akademio. La Fortikaĵ-monto kaj ĝia 

konstruo estis dum miljaroj la observejo de la progreso de la 

nacioj apud la Danuba baseno.
En la sino de ĉi tiu grandioza naturbeleco ekestis ankaŭ 

hungaraj artaj trezoroj, riĉaj vicoj de delikataj, estetikaj forma
doj. Verkoj de hungara pentrarto, skulptarto, beletristiko kaj 
hungara poezio. Grandaj verkistoj kaj poetoj —  inter ili kelkaj, 

kies nomoj estas enradikitaj en la memoron de Eŭropo —  igis 
flugpovaj ĉi tie. La arta vivo de Budapest, ĝia esenco kaj 
esprimo estas tute individuaj.

Aristokrata kaj burga mecenateco helpis ĉe la valora ekipo 
de famaj kolektaĵoj de la muzeo de belaj artoj. Ci havas gra
fikan galerion, kiu konkuras kun la plej riĉaj kolektoj, la kolekto 
de ĝiaj hispanaj pentrajoj havas apenaŭ ĝiaspecon. Greco, 
Ribera, Murillo, Goya, estas reprezentataj, el la italoj: Raff aei, 
Bellini, Coreggio, Piombo, Tiepolo, el la nederlandanoj: 
Rembrandt, van der Neer, k.t.p. La fremdulojn vive interesos 

la Franc Hopp-muzeo, riĉa galerio de Orientazia arto, kiu 
estas aligata al la Belarta-muzeo. Sole por la arttrezoraĵoj de 

la hungara ĉefurbo estus inde ekkoni Budapestan. La produk
tejoj de hungara popolarto en la Artmetia-muzeo, kiu elstaras, 
kiel trezorejo el la aplikitaj artoj, apartenas al la plej insti

gantaj artaj verkoj.
La kolektaĵoj de la Nacia-muzeo montras bildon de la 

kulturproceso, kio ekigis en la lastaj jarcentoj sur hungara 
teritorio. —  La rezultoj de elterigoj akcelis la monumentojn de 
prapopoloj el la Karpat-pelvego de la hunoj, avaroj, latinoj, 
jazigoj kaj de la landvenkintaj hungaroj, monumentojn de la 
vivo antaŭ jarmiloj, trezor- kaj osttrovojn, juvelojn el malnova 
historia kaj prahistoria tempo. La etnografiaj kaj folkloraj 

kolektaĵoj de la muzeo povas ankaŭ pretendi ĝeneralan intere
son, ĉar ili dokumentas en milspecaj eksteraĵoj la grandan 
subjektivecon, la popolanimo^ la artamon kaj la morojn de la 
popolelementoj, kiuj ĉi tie trovis sin reciproke en la kunvivado.

Inter la sciencaj kolektoj meritas apartan atenton la Agri
kultura Muzeo. La hungara nacio evoluis la agrikulturon al 
arto, kiu devas solvi la problemon, kiel oni povus pli kaj pli 

bonan produkti el la tero.
A l la plej (ortaj esprimoj de la psiko de Budapest kaj 

Hungarujo apartenas ilia artvivo, la muziko kaj la literaturo. 
La hungara ĉefurbo havas grandegan, sur alta nivelo starantan 
gazetaron. Kvankam la hungara lingvo havas apartan vivon 
kaj povas sin apogi al nenia frata icfcomo en Eŭropo, tamen 
la literaturo, ĵurnalverkado kaj arto havas valoron, eĉ trans

tiuj ĉi bariloj. La literatura vivo en Budapest povas esti fiera 

pri mondfamaj verkistoj. En la pasinta centjaro estis poetoj, 
dram-aŭtoroj, rakontistoj, kiel: Petofi, Jokai, Arany, Michaelo 

Vor6smarty, Emeriko Madach, Kolomano Mikszath, la mejlo- 
montriloj de la hungara literaturo; nunaj verkistoj kiel: Geza 
Gardonyi kaj Francisko Herczeg estas valoroj en la eŭropa 

novel-literaturo kaj talentoj kiel: Francisko Molnar estas pio
niro sur la scenejoj de Vieno, Germanujo, Parizo kaj Nov- 
Jorko.

Ankaŭ en la muzika vivo de Budapest oni rimarkas grandan 
progreson. La popol-arto kaj klasika muziko havas eminentajn 
reprezentantojn. Por la nobla muziko estas dediĉata la majesta 
muzikpalaco, kie samtempe estas la muzikakademio por la 

muzikinstruado kaj la oper-domo, belega renesanc-konstruaĵo

D anuba K ajo

de Nikolao Ybl. El Budapest ekiris multaj el la plej grandaj 
muzikistoj, sed ankaŭ aliaj artistoj kiuj trovis la vojon al la 

historio de Tarto. Ekzemple: Albrecht Dŭrer devenis el hungara 
provinco. Lia patro, oraĵisto en Nŭrnberg, origine nomita: 

Ajtos el Hungarujo. Ankaŭ Kupeczfo kaj Manyol(i, eminentaj 
pentristoj de la barok-epoko estis naskigintaj hungaroj. Nun
tempe donis Hungarujo al la belarto unuarangajn pentristojn, 

kiel: Michaelo Munkaay, Michaelo ZichJ>, Paŭlo Szinn^ei- 
Merse, Filipo Laszlo, k.t.p.

La teatra vivo de la metropolo staras ankaŭ sur alta nivelo. 
La hungara teatro, kiu rerigardas je jarcenta pasinteco povas 
montri unuarangajn artistojn.

Sed korpo kaj animo ne bezonas sole nur distron, meditadon 
kaj instruon, ankaŭ resanigon. Budapest estas riĉega je naturaj, 
ne atingeblaj kuracfortoj. La hungara ĉefurbo estas ban-urbo. 
Multaj sanigaj kaj termal-fontoj spruĉas el ĝia benita tero. 
LaRomanojn ne ĝenis la peno de kelkmonata vojaĝo por viziti
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ĉi tiun mirindan lokon, por ke ili estu resanigota), ĉ i  tie estas 
varmegaj suburbanoj, salfontoj, amara kaj I iti mn- fontoj. L a  
romanoj transplantis la banemon de la okcidenta kulturo al ilia 
fama « Aquincum  » sur la flanko de Buda, de la hodiaua 
Budapest. En  Aquincum  unuigis delikata civilizacio, militista 
forto, klasika sporto, noblaj amuzadoj kaj saneca kulto. Post 
multaj centjaroj venis la turka epoko. L a  Osmanoj siegis dum 
15 dekadoj ĉi tiun parton de Hungarujo kaj Budapest, la mal
nova Buda  estis ilia ĉefloko. Iliaj distingitaj anoj koloniigis en 
la arbarpejzaĝo de Buda, konstruis vilaojn, kastelojn, kaj 
moskeojn. L a  varmega naĝbaseno en la kupolĉambrego de la 
Rudaŝbanejo estas plej bela konstruita monumento de la turka 
epoko. A n kaŭ  la Sankta-Gerhard-banejo ekzistis jam en la 
malnovaj tempoj. C i  ricevis sian nomon de la kristana sanktulo, 
kiu konvertus la malnovajn hungarojn kaj kiu martir-mortis. 
Hod iaŭ  leviĝas pompa moderna, monumenta banejo super ĝiaj 
varmegaj suifurfontoj, al kiu aligas grandioza, elegante kom

forta banejhotelo.
L a  banejkulturo de Budapest riĉiĝas ĉiutage per novaj fak

toroj. L a  fremduloj trovas ĉi tie krom tio komforton kaj amu
zon.

V icoj de naĝejoj sur la Danubriverego alplenigas tiujn al 
sporto kaj resaniĝo servantajn, la korpkulturon akcelintajn ins

tituciojn.
L a  hungara ĉefurbo estas riĉa je moderna banej —  kaj 

hotelpalacoj, kiuj konkuras per ĝiaj belecoj kaj komfortoj.
K ie l resanigejo estas Budapest multflanka. L a  Margaret- 

msulo, la ŝvabmonto, Zugliget, Hŭvosvolg]) (M alvarm a valo), 
la montetoj kaj montoj, arbaroj kaj kampoj de la budaa mon- 
tegpejzaĝo estas idealaj somerloĝejoj. Se ni satas la solecon en 
la granda naturo, ĝian trankvilon kaj silenton, aŭ oni serĉas 
ĝojegon, viglecon, tiam oni povas trovi ĝin en la valoj kaj sur 
la montdeklivoj, en la arbaroj kaj vicpartoj de la ĉirkaŭaĵo.

Budapest havas ankaŭ meriton en la sporto per valora ini
ciato. ĉ iu j specoj, ĉiuj fakoj de la individua, de la societa kaj 
amas-sporto havas ĉi tie siajn instituciojn.

I ute eminente evoluis komerco, industrio, bank-kaj financ- 
organismo. C ia  komerca agemo, la komerca politiko de la 
Budapestaj mondinstitutoj serĉas kaj trovas aliĝojn kaj inter
rilaton trans la landlimoj, en la Balkanŝtatoj kaj en la landoj 
de {'oriento. L a  hungara komerco klopodas en plena mezuro 
estis konforma al la rolo kiun la tendencoj de la' industrio kaj 
de la agrikulturo postulas.

L a  alte evoluintaj energioj akcelis la prosperon de la 
fabrik-kaj agrikultura industrioj. Mondfam aj estas la muelejoj, 
bierfabrikejoj, alkohola —  mebla —  leda kaj ŝuindustrioj de 
Budapest. K rom  la amerikana Minneapolis estas Budapest la 
plej laborpovo muelejurbo de la mondo.

O n i povus ankoraŭ multon skribi laŭ diversaj vidpunktoj pri 
la venonta kongresurbo, sed jam la ĝis nun dirita pruvas, ke 
oni ne estus povinta elekti pli taŭgan urbon por kongreso esper
antista. Venu  kaj rigardu mem!

Tradukis : Irma LEDERRER.

R a g i d e  v i n  i n f o r m a s
la tiusemajna sendependa jurnalo de Esperantujo, kiu 
aperas jam en sia deka jaro —  la grandformata, r ioenhava

kaj rice ilustrita '

Heroldo de Esperanto
i  i i r i  t

m . . .

Specimeno senpage de la Administracio en KĜLN
Germanlande, Brŭsseler str. 94

IN F O R M A  B U L T E N O  N-ro 4

Petante informon aldonu respondkuponon, aŭ resp. poŝt-kar- 
ton ! Sangoj en LKK . P ro  ofica trookupateco eksigis s-ro D -ro  
Julio Lukacs. K ie l nova ano eniris s-ro Teodoro Kovacs.

Provizora programo :

Fakaj kunVenoĴ- Personoj, intencantaj kunvoki fak-kunve
noj^  estas petataj kiel eble plej frue informi L K K . - o n  V id u  
la lan  bultenon ! Cis nun estas anoncitaj kunvenoj de b a la s 
toj, fevojistoj, kuracistoj, oomotanoj, poŝt-kaj telegrafistoj, stu
dentoj kaj vegetarianoj.

Pri la kotizoj. P r i la kotizo ni sciigas, ke la kotizoj publiki
gataj en la I -a bulteno estas nur la proksimumaj egalvaloroj
de sv. fr. 25 .—  la oficiala kotizo aŭ Pengo 28.— . L a  L .K .K .
kompreneble akceptas de ĉiuj la precizan egalvaloron sen ia 
rondigo. Tam en nin plej frue kaj plej facile atingas en pengo- 
valoro per poŝtmandatoj I

Donacoj. —  Ĉ a r  la organizaj elspezoj estas tre grandaj, la 
L .K .K .  sin turnas al ĉiuj samideanoj, petante monsubtenon por 
plibonigo de nia mezeŭropa manifestacio.

Loĝigo. —  K ie l ni jam anoncis en la 2-a bulteno, la loĝigon 
aranĝos la Fremdultrafika Oficejo de la Ĉefurbo Budapest, sed 
interesiĝantoj turnu sin nur al la L .K .K . ,  kiu kolektos la men
dojn de logejoj precipe per la apartaj mendiloj aperontaj en 
u H ungara  Heroldo ». U rĝa  anoncigo estas konsilinda. Oni 
certigas al ĉiuj, kiuj jam nun ensendas por 2 tagoj la luprezojn, 
la loĝigon laŭ la prezoj anoncitaj en la 2-a bulteno:

Ia klaso P IO  - -  12.
Ila n P 8  - -  9.

I l l a n P 6  - -  7.
IV a n P 4 - -  5.

I

\

prezoj kun matenmanĝo 
en hoteloj aŭ laŭ deziro 
en pensionoj !

L a  L .K .K .  transdonas la antaŭpagon al la nomita Fremdu- 
loficejo kaj la kongresanoj faros la pluan kalkulon post la • 
alveno tie, kie ili logos, pri kio la gustatempe sinanoncantoj 
ricevos apartan sciigon antaŭe.

Por karavanoj, se ties partoprenantoj 2,3  aŭ 4 logos kune, ni 
povas havigi pli favorajn prezojn, sed estas ankaŭ por tiuj 
necese urĝe rezervigi ĉambrojn en hotelo aŭ pensiono.

Blindulkongresanoj povos senpage logi en la blindulkongre- 
sejo stata blindullernejo kaj ricevi mangojn por propraj kostoj 
de la lernejo. Informoj en Brajlo-preso en la « Kalendaro de 
Belhoro ».

Blindula Kaso. —  Dezirante helpi al la blinduloj la aran
gon de sia Blindula-Kongreso, L .K .K .  starigis blindulan kason 
kaj petas mondonacojn.

Antaŭkongresoj okazos en Praha kaj Wien. Detalojn petu 
rekte de ties organizantoj. .

Karavanoj. —  C is  nun anonciĝis karavanoj:
Universala Esperanto Asocio. 12. Boul. du Theatre, G e 

neve.

British Esperanto Association, 142 H ig h  Holborn, London,
W .  C l .
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Asocio uiga-
rujo.

Rudoif Masse, Esperanto Fako, Jerusalemer-str. 46-49 
Berlin SW. 19.

Ing. M. F. Onnen, Del, de UELA., 7a Hago, Grootherto- 
ginnelaan 97.

Pri ĉiuj karavanaj aferoj skribu nur al la koncerna adreso.

Laŭ sciigo de la Bulgara Esperantista Asocio la bulgara 

ministerio konsentis por la bulgaroj, kiuj iros kun la bulgara 
karavano, senpasportan vojaĝon al Budapest.

Konkurso por Kongresa insigno. —  Ĉar al la konkurso de 
insignoj, anoncita en la dua bulteno, ne venis taŭgaj projektoj, 

la L.K.K. arangas novan konkurson. Kondiĉj: Emajla insigno 
kun la surskribo: X X Ia  Kongreso de Esperanto, Budapest 

1929. La kvinpinta verda stelo devas superregi en la pro
jekto. La insignon oni ornamos per silka rubando verda por la 
eksterlandanoj kaj trikolora por la hungaroj, ke eksterlandanoj 

povu ekkoni kaj laŭ necese peti informojn de la enlandanoj.
Premioj: P 40.—  P 25.—  kaj P 15.— . La projekto restos 

posedaĵoj de la L. K. K. Projektoj kun nomo aŭ kun devizo 
estu sendotaj ĝis la 15a de aprilo al sro. Paŭlo Tolnai, sekre
tario de la L.K.K. Budapest, V II. Bethlen-ter 2.

La Konkurso por la Kongresa Glumarko bone sukcesis. La
premiojn gajnis : I. F-ino I. Horvath, II S-ro L. Heber, III. 
S-ro M. Hujacz. La presota glumarko montras la parlamentan 
palacon en Budapest en vespera lumigado. Aligante al la kon
greso mendu kaj uzu ilin!

Prezo: 100 pecoj: P I. inkluzive sendkosto.

Albumetoj kun IO artaj fotopoŝtkartoj pri Budapest teksto 
ankaŭ en Esperanto P 2.50. IO artaj fotopoŝtkartoj pri Buda
pest au el la vilaĝa vivo P. 2. inkluzive sendkosto.

La menditaĵojn la L.K.K. ĉiam tuj forsendas post ricevo de 
la mono.

Afiso pri Budapest. —  La foiro de Budapest eldonis en di- 
vasaj lingvoj ankaŭ en Esperanto, grandan afiŝon, montrante 
lokomotivon direktiĝante al Budapest. La afiŝo do bone taŭgas 
ankaŭ por la kongresa propagando. Oni povas peti ĝin de la 
Foiro oficejo Budapesti Vasar, V. Alkotmany-u. 8. La foiro 

ankaŭ sendas al la petantoj senpagan esperantan prospekton 
pri Budapest, kalendaretojn kaj glumarkojn. Uzu ĝin por pro
pagando !

Ni ricevis la jenan komunikon kaj pro la fakto ke ni mem 

dufoje intervenis en simila afero ni publikigas la plendon de nia 
membro S-ro Mikko Alava. Posedanto de la firmo Lavu-export 
estas Sinjoro Hans Willeke en Bonn sin proponinta kiel Dele
gito kion ni malakceptis. Li ne estas ano de UEA.

S-ro Mikkoa Alava, mernbro de UEA en 'Terijoki, Finn
lando, sciigas ke « Lavu-Export » en Bonn am Rhein, Ger

manujo, kiu vendas t.e. fiŝhaŭt- pluvmantelojn, uzante Esper
anton, senhonte trompas esperantistojn. La entrepreno uzas 
nomojn kaj adresojn el la Jarlibro de UEA al kiuj ĝi ofertas 
tiujn pluvmantelojn. La prezon Fmk. 91.50 aŭ RM. 9.60 ĝi
enkasigas per poŝta remburso. Samtempe ĝi sendas letere 

« esperantajn salutojn » kun pecetoj de kaŭĉuko. Ci asertas 
ke el tiu materialo la pluvmantelo estas farita. Tamen la ob
jekto ricevita estas el papero kun truoj, neniel uzebla kaj ne 
koresponda al la reklamo. Plendante oni informis min ke oni 
bonskribos la monon, resendante la mantelon. Tion mi faris.

Nenia respondo plu. Mi petas la samideanojn je ilia atento pri 
tiu firmo. fKooiita)

Esperanta

de la Komisiono por Radio - Statistiko, Komisiita de I.C.K. 

Kunmetita de J. Jungfer, Lindenstrasse io, Lŭbben N-L, Germ.
La tempo estas tiu de Meza Europo.

La vintra tempo de la meridiano de Greenwich (GMT) estas 
unu horo pli frua.

Mallongigoj: K =  Kurso. P =  Parolado, parolas. Nov. =

D IM ANCO Novajoj.

12.00. — Minsk, 949,6 m. — K. _  30 min.

LUNDO

17-30. — K  lev, 775 m. — K. — 30 min.

19.00. — Bern, 406 m .; — K. _  30 min.

1950 . — Kaunas-Kovno, 2.000 m. — P. — io min.

20.20. — Lille, P.T.T., Nord. — 247,5 m. — N K. — 5 min. 

M ARDO

19. 15- — Minsk, 949,6 m. — P. _  30 min. — Dim. Snejko. 

M ERK RED O

16.00 — Barkov, 1.680 m. — K. — 30 min.

18.45. — IV ten, 519,9 m., Graz Innsbruck, Klagenfurt, Linz. —

P .: S-ro Smital. — io min.

1930 . — Oslo, 496,7 m. — Hamar, Fredrikstad, Rjukan, Pors-
grund, Notodden. — 30 min. — K.

JA O D O  * ,

I9-I5- — Kaunas-Kovno, 2.000 m. _  Informoj. — 5 mu

2 1 .00. Paris, P.T.T., 449,8 m. — K. — 15 min.

VEN DREDO

16.00. — Barkov, 1.680 m, _  K. — 30 min.

18.00. — Stuttgart, 374,1 m.; Freiburg. — P. — io min.

18.05. — Leipzig, 361,9 m. — Dresden. — P. _  Prof. D-ro Diet

terle. Laboro kaj ideoj de D-ro Zamenhof. — 15 
min. — Ciun 2an V.

19-,5- Stuttgart, 374,1 m .; freiburg. — K. ĉiuna duan ven
dredon.

*9-50. Zurich, 489,4 m. — P. — Ciun 2an vendredon, io min.

20.00. — Tallinn-Reval, 408 m. — 5 min. — Nov. pri Estonio.

20-35- — Ge neve, 760 m. — P . : S-ro Bouvier. _  KN. — io min. 

23-45- Leningrad. — P. — Tra U.S.S.R. — Semajna revuo.

SABATO

18.25. — Breslau, 321,2 m. Gleiuntz, 324,6 ni. — P. - io min.

J. H. Plehn. — Plantoj en Silezio.

18.55. — Konigsberg, 280,4 m .; Danzig, 455,9 m. — P. _  5 min. 
2 1 . 15 . Bruselo, 508.5 m. —  5 min.

23.50. I^eningrad. — Programo de 1’vcnonta semajno.

SEN REGU LAJ D ISSEN D OJ

Frank furi. 421,3 m. : Kassel. -  K laŭ la lernlibro de Degen kaj 
K  laŭ Unua Legolibro de Kabe. —  30 min. 

urnberg, 2 4 0 ,9  m. Mŭnchen, Augsburg, Kaiserslautern. — Kp. — 

Parr pri diversaj temoj ĉiun dekan tagon, plej ofte lunde aŭ 
jaŭde, 19.00 h. — Par: A. Starke. — 30 min.

ESPERA N T O  KAJ M ALLONGAJ ON DO J

Laŭ informoj el Ameriko Ia stacio Schenectady nun ankaŭ dis

sendas en Esperanto. S-ro Parrish parolas lunde kaj jaŭde 7. i s h. 
(01.15  M.E.T.) en

Schenectady \V2X A F  31.54 m.

Schenectady W 2X A D  19.05 m.
Certe ci tiuj dissendoj estas aŭskulteblaj en Eŭropo per radio

aparatoj, kiuj ricevas Ci tiujn ondojn. Auskultantoj’ bonvolu 
sendi informon al s-ro J. Jungfer. (Adreso vidu supre.)

Radio-amikoj, kiuj aŭskultas per lampo-apa r atoj, estas petataj 

sendi sian adreson al la redaktoro de ĉi tiu rubriko.
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Centra Oficejo:

12 Bd . du Theatre, Geneve, Svis

Ofciala Informilo

N -ro  6. A p r ilo  19 2 9

Pri internacia organizo

« L a  Deksesa Kongreso en Vieno deklaras, ke pro la defi
nitiva ekfunkciado de la oficialaj institucioj laŭ la kontrakto de 
Helsinki, la decidpovo kaj la solvo de la organizaj demandoj 
apartenas de nun al la rajtigitaj organizaĵoj de la esperantistaro 
U L A  kaj Konstanta Reprezentaro de Naciaj Societop (K .R . ) ,  
kiuj havas la devon ilin prizorgi, kaj tial la kongreso rekomen
das, ke oni ne plu ŝarĝu per ili la tagordon de la universalaj 
kongresoj. »

Per tiu deklaro la Esperantistoj esprimis la konvinkon ke 
taŭga egalpezo inter la konstruaj fortoj estas nun kreita, kaj la 
deziron ke oni uzu la tempon de la kongresoj por temoj pli 
utilaj ol la internaj disputoj. L a  saman ideon esprimis parolinto 
dum la Ceneva kongreso, dirinte : « L a  ovo de Kolom bo estas 
trovita, sekve oni ne difektu pliajn ovojn por refari la eksperi
menton ». Kompreneble oni ne kredis, esti jam atinginta la per
fektecon en la detaloj, kaj por studi ilin estis elektita dum la 
kongreso de Antverpeno tripersona komisiono kiu raportu al 
la I.C .K .  I emas pri simpligo de la rilatoj inter Ia Naciaj Socie
toj kaj U E A ,  sed neniel pri fundamenta sango de tiuj grandaj 
kolonoj, sur kiuj ĉefe bazas nia movado.

M albona kompreno de la situacio aŭ fantazia kreemo denove 
maltrankviligas la movadon per projektoj de organizado, kies 
prikonsidero denove fortirus niajn fortojn de la vera celo esper
antista: la propagando kaj uzo de la lingvo. K u n  bedaŭro pro 
la perdita tempo ni tamen devas okupigi ĉi-tie pri unu projekto, 
ĉar gi estas publikigita en konata esperanta gazeto, kaj sajne 
trovis la oficialan aprobon de komitato de unu nacia societo. T iu  
plano kreas komplikan konstruon super Ia Naciaj Societoj, donas 
al ĝi Ia ĉefan taskon fari la servojn, per plumstreko plene forigas 
nian tutan Asocion, sed plezure konservas nian favore konatan
signon: « U  E  A  » por sia nova firmo: « Universala Esper
anto-Asociaro. »

E n  la nuna U E A  la personoj dezirantaj partopreni la inter
nacian movadon aligas sen k o m p lik a j  sendante sian kotizon 
E n  la nova « U E A  » havas membrecon ĉefe nur la membroj 
de la Naciaj Societoj, dum persono kiu pro iu kaŭzo ne apar
tenas al la rekonita nacia organizajo devas adresi specialan 
uhgpeton al certa Supera Konsilantaro, kiu decidos pri Ia 
indeco de tiu malfeliĉulo. E n  nuna U E A  la membroj elektas 
mem siajn Delegitojn, en la estonta elektus ilin la grupoj tiel 
ke la nuna grava Delegiteco farigus flanka ofico de loka so
cieto. L a  nuna U E A  vivas el kotizoj rekte enkasigitaj de la 
interesuloj, en la estonto estas la Naciaj Societoj devantaj 
kunmeti la monon por la servoj, la Jarlibro, k.t.p. K iu  scias, 
kiom da peno la Naciaj Societoj havas jam nun pagi sian 
modestan parton por la I C K  kun unu sekretario, tiu antaŭ- 
vidas la monmizerojn de la estonta Fakestro por la Delegitoj 
ivaj servoj. Nuna U E A ,  demokrate organizata regas sin mem 
per la Delegitoj, per Komitato de 25  membroj, kaj per K o 
misiono de 5-7 personoj. L a  venonta organizo konas nur la 
reprezentantan sistemon, do la kunvenojn de la Naciaj Socie
t i ,  poste Reprezentantan Konsilantaron kun po unu reprezen

tanto kaj du asistantoj, (por 30 nacioj do 90 personoj) plie 
Superan Konsilantaron, Fakestrojn, k.t.p.

Jen la proponata simpligo! L a  celo de tiu plano estas klara: 
la Naciaj Societoj restu same kiel nun, sole oni altrudas al ili 
ankoraŭ ĉiujn taskojn internaciajn, por ke malaperu nia U E A ,  
kiu sajne ne plaĉas al iuj sinjoroj.

Ili estu certaj ke ne sukcesos ilia afabla intenco. E n  la N a 
ciaj Societoj kiel en U E A  troviĝas grandparte la samaj per
sonoj, sed aparta organizo pro la diverseco de la celoj kaj 
metodoj estas tiom necesa ke, se hodiaŭ U E A  malaperus, ek
starus jam morgaŭ nova, samspeca societo, kiu eĉ rajtus repreni 
la havajon de ĝia antaŭulo. Cetere nia A soc io  havas neniun 
emon al memmortigo, gi kredas kontraŭe ke post 2 0  jaroj da 
funkciado sukcesplena ĝi povos ankoraŭ fari multe da bono por 
la esperantista movado. N i  do serioze petas, ke, respektante la 
kongresan decidon, la projektemuloj uzu siajn kapablojn por 
pli utilaj aferoj kaj ne incitu interesperantistan malpacon. U E A ,  
ĉiam alcelinta amikajn rilatojn kun la esperantistaj organizaĵoj, 
ne ĝin timas, sed treege ĝin bedaŭrus.

Enkasigo de la kotizo 1929. —  E n  landoj kie la posta 
enkasigo ekzistas ni enkasigas la kotizon de M A  aldonante la 
postan kromkoston, ĝenerale IO  %  de la ŝuldata sumo. E n  
landoj kun teritoria organizo la ĉefdelegito okupigas pri tio, 
dume la kotizoj el jenaj landoj estas enkasigataj rekte de la 
Centra Oficejo: Danlando, Francujo, Litovujo, Nederlando, 
Norvegujo kaj Svislando. N i  afable petas bonvole akcepti la 
poŝtrepagon kaj konservi al nia A soc io  la membrecon.

A l  ĉiuj landoj kie posta enkasigo ne estas ebla, ni sendas 
specialan admonon komence de Aprilo . L a  sendon de la gazeto 
Esperanto ni interrompas depost la M arta  numero. T io  rilatas 
al jenaj landoj (aŭ terpartoj) : Tu ta  Am eriko, A friko , A z io  
(escepte Nederlanda H in d u jo ), Britlando, Hispanujo, Portu
galujo, Greklando, Turkujo.

Berlina teritorio de U EA . —  N i  informas pri sango en la 
teritoria organizo de Berlino. L a  nuna ĉefdelegito estas S-ro 
A d o lf  M unz, komercisto, Leipzigerstrasse 58 Berlin S .W .  19. 

L a  dokumentoj pri la elekto nun estas ekzamenataj kaj la 
elekto de la nova ĉefdelegito submetata al aprobo de la pre
zidanto de U E A ,  konforme al A rt. 25 de la statuto. Informo 
aperos en la Oficiala Informilo de la monato M a jo  1929. L a  
listo de la Delegitoj en Berlino, inter ili kelkaj novaj, aperos 
en la Jarlibro 1929, nun kompostata.

Adreso de U EA . —  N i  insiste {jetas, sendi korespondaĵojn 
ne al nomo de oficanta persono (Prezidanto, Direktoro, R e d ak 
toro, Oficistoj, k.t.p.) sed senescepte al Universala Esperanto-
Asocio. Cekoj kaj pagavizoj neniam estu adresataj al persono 
sed nur al

Universala Esp«ranto-Asocio,
12, Boulevard du Theatre, Geneve

sub kio estas registrataj ĉiuj niaj kontoj ĉe banko kaj poŝt- 
ĉekoj. L a  indiko de nomo de persono nur kaŭzas senutilan
korespondadon.

Kongreso de U EA . —  Kvankam  la ĉiujara kongreso de 
^ £ A  (Art. 38 de la statuto) okazas kune kun la Universala 
kongreso ni informas, ke dum la 21 a en Budapest© okazos 
speciala kunveno de U E A .  Tagordon ni konigos en la junia 
au julia numeroj de Esperanto. Estas diskutotaj proponoj pri 
servoj, opinioj pri la Jarlibro. Gazeto, novaj teritorioj. P ro 
ponojn oni bonvolu sendi al ni je deca tempo.

Kontrolo de la Bilanco /928. —  L a  komisiono aprobis la 
proponon de S r o  Bouvier, Komitatano de U E A ,  ke kontrolu 
la bilancon kaj financan agadon de 1928:

S-ro Camille Rogister, banka ĉeflibrotenisto.

U n iv e r s a l a

Administra jaro 1929.
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Garantia Kapitalo. —  Akiris ateston al la Garantia Kapi
talo kaj per tio la Dumvivan Membrecon al UELA:

Atesto: Dua Serio
Antaŭa sumo...........................................  9 .000 .__

31. S-ro Hans Ifflander, Breslau ...............  300.__

Sum o.........................................  9 .300 .—

Ni memorigas, ke atesto al la Garantia Kapitalo de UEA 

kostas tricent Frankojn svisajn, pageblajn poparte dum dauro 
de tri jaroj. La atesto de Garantia Kapitalo de UEA rajtigas 

je dumviva membreco al la Asocio, dumviva ricevo de la 
gazeto Esperanto kaj de la jarlibro ankaŭ de eblaj aliaj ofi
cialaj eldonajoj de la Asocio.

Novaj Delegitoj.

(En lokoj kie ne estis D )

Alvesta (Sved.) D : Fr. Johansson, Hjalmaryd, Bladinge. 

Arnsdorf-Haida (C. S. R.) D: F-ino Herta Spatny, oficistino. 

Bekescsaba (Hung.) D : D. Sztaniszlav, I. Horthy Miklos-utca 14. 

Beneŝov u Prahy (C. S. R.) D : J. Hrebicek, Stara Prazska 149. 

Blansko (C. S. R.) D : Jar. Utikal, 779 u Sokolovny.

Bdkdny (Hung.) D : D-ro G. Demeter Kalman, kuracisto.

V D : Sino Dro G. Demeter Kalman.

Boksa-Stropkov (C. S. R.) D : D. Volossynovich, z. kosicka.

Boras (Sved.) D : Henrik Molin, Halleberg. 5 
V D : E. Helander. Druvefors 15 .

Bretigny-sur-Orge (Franc.) D : R. Munet, 9, rue de Cossigny. 
Chrudim (C. S. R.) D : Vilem Gallat, 354/II.

Iisquimalt (Kanado) D: R. Redhead, 994 Wordsley Street. 
Haguenau (Franc.) D : Alb. Lienhardt. Batimcnt de la gare.
H all sbe r g (Sved.) D : Bertil Elander, Kullen, 1-2.

Hartford (U. S. A. Corni.) D : St. E. Kittredge, Life Department 
Travelers Ins. Co.

Hateg Rum.) D : A. Hirsch, « Banca Centrala».

V D : L. Samuel. Str. I. Bratianu, 3.

H  o dmezovdsa rhely (Hung.) D : L. Sostarics, Arpad-ucca, 6.

V D : Ferencz Schlesinger, Rothermere-utca, 2 .

Jablanica (Jugosl.) D : Leo Seŝelij, fervoja oficisto.

Jczov (C. S. R.) D : Pave! Krupiclca. Instruisto, p. Zeravice, 

Kriesdorf (C. S. R.) D : Rud. Nemetz, No 244. b/Reichenberg,

Lafayette IVest (U. S. A. Ind.) D : Br. Beckman, 119  Russell 
Street.

Malin u Kutne Hory (C. S. R.) D : F-ino R. Vancurovi, postofi- 
cistino.

Malko Tirnovo (Bulg.) D : Kiril Profilo j oficisto.

Mistrin (C. S. R.) D : Josef Kynera, instruisto, p. Svatoborice. 

Nagykanizsa (Hung.) D :  Gy6rgy Toth, Szmere-utca 4. e.

A agylonya (Hung.) D : Andor Hagymasy, kuracisto.

Pochmuhl (C. S. R.) D : J. Teichmann. instruisto, Post Breitenau. 

Reghin (Rum.) V D : F-ino E. Birthler, str. T. Vladimirescu 7. 
Reky (C. S. R.) D : W . Bartosch, Pradelna.

V D : Peter Kouble, Pradelna-tiskarna.

Rijsenburg (Nederl.) D : C. W . Klomp, Van Oosthuijselaan, 2. 
Solea (Rum.) D :  E. Hasenohrl.

Sonov (C. S. R.) D : V. Zikmund, No 42, u Nov. Mesta nad Met. 

Staszdu' (Poi.) D : Jozef Zolnierek, direktoro de gimnazio. 

Schatba ap. Haida (C. S. R.) D : Richard John. No 49.

Tiba (Japan.) D : Masao Suzuki, Fiziologia Inst. Medicina Kole
gio de Tiba.

V D : Jŭiĉi Nijomura, Patologia Inst. Medicina Kolegio de Tiba 
i  clky Berezny (C. S. R.) D : Arnold Deutsch.

Vesdi nad Luznici (C. S. R.) D : Fr. Kolar, Masarykova 70.

I ti j  andi (Eston.) D : Aug. Pung, Ilmarise, 3 1 .
I lasske Mezirici (C. S. R.) D : J. Lachman, Husova 9.

V D : J. Macek. Husova, 9.

La supraj elektoj fariĝos valoraj se ĝis 30 tagoj post la 

nuna publikigo neniu membro protestas pro gravaj kaŭzoj. 

Intertempe la novaj D. kaj VD, agas provizore.

ŝanĝoj.

*
* *

Arad (Rum.) Kom. V D .: Joh. Martin, Saguna, 130.

Bucureŝti (Rum.) D : Kom. Max Wurmbrand. c/o firmo Max 
Fismann, Str. Dituz. io.

Ciuj (Rum.) V D : E. Hirsch, Str. Regina Maria, 42.

Darkov (C. S. R.) D. Leon Lipka, No 128.

Deva (Rum.) D : L. Kugel, Str. Creanga, 6.

Elberfeld (Germ.) D ; P. Trarbach, Sachsenhausen, 18. 

luncha/ (Ins. Madeira) D : H. T. Gomes de Freitas, Rua 31 de 
Janeiro, 14 1.

Gyongyds (Hung.) V D : F. Klein, Akacka utca, i.

Halden (Norveg.) VD : A. Pihlstrom, Oskarsgate, 16.

Kullaa (Finni.) D : Taisto Aurela, Satakunta.

Leiden (Nederl.) D : P. Joh. Hoope, Hooigracht 74.

Marseille (Franc.) Ila  V D : H. Bourdelon, Avenue Pupat, 15 . 

Medias (Rum.) D : D-ro Rud. Pospisil, Str. Sibiuluj, 5. 

Montevideo (Urugv.) VD : A. Di Landro. Str. Santiago de Chile,

1320.

Novy Bydzov (C.S.R.) D : Alois Fink. lesni.

Olomouc (C.S.R.) V D : F-ino Ant. Mrazkova, Nabrezi Premy- 

slovcu, 12 . — Kom. D : J. Mastny, Riegrova ui. 17.

Olten (Svisi.) D : Wilhelm Haase, Starrkirch b. Olten.

Opava-Troppau (C.S.R.) D : Josef Kunert, Gefliigclmarkt, 6. 

Oradea (Rum.) V D : A- Ivascu. Str. Dorobantilor, 12 .

Ozone Park (U.S.A.N.Y.) D : N. Sadagursky, 9439-76 th Street. 

Papendrecht (Nederl.) D : F-ino A. M. Gobiet, Middenstraat, 6. 

I  isek (C.S.R.) D : F-ino I'. Krivancova-Uhrova, Trida Narodni 
Svobody, 23.

Puletschnei ap. Gablonz (C. S. R.) D : B. Lucke. No 7 1 . 
Reinsdorf (Germ.) D : Alfred Mockel, Fried. Fbertstrasse, 179 b. 

Riesa-Groba (Germ.) D : K. Krober, VVest Strasse, 4. II.

Saaraŭ (Germ.) D : Fritz Schiller. Luisenstrasse, 5.

Saarbrŭcken (Saar) V D : F-ino Grete Kraft, Passagestr. s» 

Siemianounce-Slaskie (Poi.) D : St. Reichman, ui. Sienkiev/icza, 17. 

Swieciany-U ilenskte (Poi.) D : A. Juchnievvicz, ui. 11-go Listo
pada 26.

Santa Clara (Kubo) D : Antonio Balaez, Centro Telegrafico.

V D : D-ro Rafael G. Crespo, Escuela Normal.

San-Francisco (U. S. A. Calif.) C D : A.S. Vinzent, i 4ro Claus
Spreckels Building.

VD : H. Edwards, 1454 California Street.

D : Brewster F. Amea, 690 Market Str. 309-10-11 De Young 
Building.

Saint Petersburg (U. S. A. Flo.) D : S-ino E.E. Owen-Flint, 821 
Highland Str.

Teius (Rum.) D : Paulo Stamatian, II.

Topeka (U. S. A. Karna s) D : John H.' Fazel, 1122  W . 8th Street 

Ujezd u Sokolnic (C. S. R.) D : Zdenek Hadas.

Warnsdorf (C. S. R.) D : Wilhelm Ludvvig, 2074/V.

En la jenaj lokoj ne plu estas delegitoj :

Cambridge, U. S. A. — Choisy-le-Roi, Franc. — Cleveland. 

U. S. A. — Dubi C. S. R. — Duchcov, C. S. R. — Hemo Sand, 

Sved. — Meierhdfen. C. S. R. _  O pato j Kielecki. C. S. R. —* 

Predmerice nad iMbem, C. S. R. — Rothaŭ. C. S. R. - Saigne- 

Iĉgier, Svisi. — Tornala, C. S. R. — Tamvald-Sumburk n. D., 
C. S. R. -  U pie e, C. S. R .

Statistiko de la delegitoj.

Stato je la 25 Februaro ........................................... u?02 Jv0k()j

Lokoj forstrekitaj inter 25. II. _  gis 25. III . 1929. _  , 4 „

, 1.688 »
Novaj lokoj .................................................................  ^  »
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U n i v e r s a l a  E s p e r a n t o - A s o c i o

Gis 3 la de Marto 1929 pagis la kotizon por la kuranta jaro 
6500 personoj. El ili 5350 estas malnovaj anoj kaj 1 1 50 
novaj. Ne pagis ankoraŭ 3721. (Oficiala komuniko de la
Centra Oficejo).

R e a l i g a  2

D e R aymond Schwartz.

Kial time vin forlasi 

En la ombro de iparan ? 
Jes, —  aliaj povas pasi 

A l batalo,... sed vi mem? 

Jam auroro venlfpromesa 
Levas sin ĉe 1’horizont ;

N i triumfos!  —  sed necesa 

Estos unuec' de I' front'; 

UEA  —  jen frontlini' ,
Kiun teni devas niI

Antaŭ ni, la pioniroj 
Pruvis sin per ag' kaj far\ 

Ĉu hodiaŭ per sopiroj

Kontentigus la idar ?

Molajn revojn, trompi abelon 
Lasu ni al apostai 

Volu age vian celon 

Kaj reestu nun soldat'
De I' unua frontlini 

Kiun teni devas ni!

LA PROGRESO DE UEA DE 1919 ĜIS 1928
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V  arbinto rajtas elekti el la jenaj premioj:

Por N ova  Mem bro :

Po r N ova  Mem bro Abonanto :

Po r N ova  Subtenanto :

J e  v a r b a d o

I ekzempleron de Internacia Mondliteraturo (vidu la liston) 
au 2 ekzemplerojn de Biblioteko Tutmonda (vidu la liston).

Unu ekzempleron de la Humora romano «Tri Angloj ali
lande » originala aj esperantista verkado aŭ du n-rojn de 

Internacia Mondliteraturo aŭ 4 de Biblioteko Tutmonda 
listo I aŭ 2 de B.T. listo II.

Unu ekzempleron « Vortoj » de Profesoro Cart aŭ unu ekz.
H. Hodler. Vivo kaj Verko.
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P r e m i o  al v a r b i n t o  ;
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Voi. I .  GOETHE, I. W . VON, H E R M A N O  KAJ DO- 
ROTEO. Eposo idilia. El la germana originalo tradukis 
Henno Kŭster. Dua eldono kun antaŭparolo de Prof. 
D-ro Dietterle. 1922. 77 paĝoj.

Voi. 2. N IE M O JE W SK I, A., LEGENDOJ. El la pola 
originalo tradukis Bronislaw Kuki. Kun antaŭparolo de 
Antoni Graboivski. Dua eldono. 1923. 74 paĝoj.
Enhavo : Antaŭparolo. Tenistoj. Majlah. Admono. Du 
disciploj.

Voi. 3 . TURGENEV. I. S., ELEKT ITAJ NOVELOJ. El 
la rusa tradukis Bronislao) Kuki. Kun antaŭparolo. 
Enhavo : Antaŭparolo. Mumu. Bejin-Herbejo. Poemetoj 
en prozo.

Voi. 4. RAA  BE, VVILHELM, LA N IGRA  GALERO. El 
la germana originalo tradukis Prof. D-ro Frite Kirke. 
Dua eldono. 1922. 64 paĝoj.

Voi. 5. H ILD EB RA N D , EL LA « CAM ERA OBS
CURA ». EL la holanda originalo tradukis I I . C. Mces. 
1923. 64 paĝoj.

Enhavo : Antaŭparolo. Anejo la ĉasisto. La maljun
u la n ©  rakontas sian historion. Malnova konato.

Voi. 6. IRV IN G , W ASH IN GTON . EL LA SK IZL IBRO . 
El la angla originalo tradukis H. L. Elvin. 1924. 64 paĝoj. 
Enhavo : Antaŭparolo. Rip van VVinkle. La fierajo de 
la vilaĝo. La fantoma fianĉo. La kampara preĝejo.

Voi. 7. CHAM ISSO . ADALBERTO  DE, LA M IR IN D A  
H IST O R IO  DE PETRO SCHLEM IHL. El la germana
originalo tradukis Eugen IVŭster. 1922. 84 paĝoj.

Voi. 8. STAMATOV, G. P., NUNTEM PAJ RA K O N 
TOJ. El la bulgara originalo tradukis Ivan H . Kresta- 
noff. 1922. 80 pagoj.

Enhavo : \ ilao apud la maro. En la tombejo. La estin
teco. Pri unu anguleto de 1'animo. Du talentoj.

Voi. 9. ŜALOM-ALEflEM, PEREC, HEBREAJ RA K O N 
TOJ. El la hebreaj originaloj tradukis Is. Muĉnik. 1923.
78 paĝoj.

Enhavo : Antaŭparolo. ŜALOM-ALEflEM : La miraklo 
de « Hoŝano rabo »>. Ne estas feliĉo. Rabĉik. La trezoro. 
Legendo pri la kreado de 1'virino. Aforismoj. PEREC : 
Kio estas (Historio de mia juneco). Fratinoj. Pki jon 
sebu i m (el la hebrea vivo en Polujo). Oni ree ekuzis la 
pendigilon. Hormuz kaj Ahrimon.

Voi. io. PUSKIN , A. S., T R I N O V ELOJ. El la rusa 
originalo tradukis D-ro Andreo Fiŝer. 1923. 67 paĝoj. 
Enhavo : Antaŭparolo. Pikreĝino. Neĝblovado. La pafo.

Voi. 13 . POE, EDGAR ALLEN, SES N O V ELOJ el
« Rakontoj de Mistero kaj Imago »>. El la angla originalo 
tradukis A. Frank M illiard. 1924. 80 paĝoj.
Enhavo : Antaŭparolo. Liĝeja. La ovala portreto. La 
barelo da Amontilado. Kelkaj vortoj kun mumio. La 
homo, kiu trovigis eluzita. La silento — Fabelo.

Voi. 14. BALZAC, H O N O R E  DE, LA F IR M A O  DE LA 
KATO, K IU  P ILKLUDAS. El la franca originalo tra
dukis Paul Benoit.

Voi. 15 . DOROŜEVIC , VLA S. O R IEN T A J FABELOJ. El 

la rusa originalo tradukis Nikolao Hohlov. 1924. 64 pa
goj.

Enhavo : Antaŭparolo. La fabelo pri fabelo. La kalifo 
kaj la krimunilo. Kiel de Hasan falis la pantolono. La 
maljuste trafitaj kalkanoj. Historio de porko.

Voi. 16. SIENKIEVVICZ, HENRVK , NOVELOJ. El la

pola originalo tradukis Lidia Zamenhof. 1925. 64 paĝoj. 
Enhavo : Henryk Sienkiewicz. Lux in tenebris lucet. La 
maljuna servisto. Dioklo. Estu benita (Hinda legendo). 
La anĝelo.

Voi. 17 . STRINDRERG , AUGUST, INSULO  DE FEL1- 
CULOJ. El la sveda originalo tradukis Oskar Fri.dc. 1926. 
69 paĝoj.

Voi. 18. BERTRANA, PRUDENTI. BARBARAJ P R O 
ZA JO J. El la kataluna originalo tradukis Jaume (iran 
Casas. 1926. 64 paĝoj.

Enhavo : Antaŭparolo. La forlasita vojo. La kabanoj de
la karbfaristoj. I-a kamenoj de la gastejoj. Josefat.

Voi. 19. S IM UNOVIC . D IN K O , ANO  de I’ R INGLUDO .
El la kroata originalo tradukis Fran Jan jie. 1926. 86 
paĝoj.

Voi. 20. ECK I!OU I). GEORGES, SERV OK APABLA ! 
M ARCUS TV BOL I . El la flandra (franclingva) origi
nalo tradukis Leon Bercier s. 1927. 71 paĝoj.

Ciu volumo estas kartonita en arta kovrilo

Formato 15 X  19 cm.

B o  n u m e r o j  e l k o le k to

B i b l i o t e k o  T u t m o n d a
Oni rajtas elekti du el listo I  aŭ unu ekzempleron el listo I I

LISTO  I

Prosper Merimee : Mateo Falcone. Kaj aliaj rakontoj.

V. Korolenko : La sonĝo de Makaro.

I. Al. Bratescu-Voinesti : Niĉjo Mensogulo kaj aliaj no
veloj.

J . Korczak ; Bonhumoraj Rakontoj.

L ISTO I I  :

Baudoin : La arto de memdisciplino 
Karinthy : Norda Vento. Noveloj.
Penndorf ; Grekaj Papirusoj.

Barono Mŭnchhausen Vojagoj kaj 
Collinson : La Homa lingvo. 
Isbrŭcker : Evoluo de Telefonio.

aventuroj
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i j n  b l b l i o t e k o  d e  U E A

Depost la pasinta jaro la biblioteko de nia Asocio okupas unuan 

lokon, laŭ la kompleteco, inter la diversaj privataj I\aj oficialaj 

libraroj kiuj koncernas Esperanton koj ĝenerale helplingvon. Jam 

antaŭ 1928  nia biblioteko povis esti konsiderata kiel tre rica 
tiurilate, komparebla kun la du aliaj gravaj libraroj —  de 

Davidov en Saratov kaĴ de Esperantista Centra Oficejo en 
Parizo. Sed, en 1928, ni estis feliĉaj akiri mankantajn eldona

jojn, iomete per aĉeto, sed precipe pro donacoj de noblanimaj 
samideanoj, kies nomojn ni citos en la aperonta Bibliografio. 
Entute, en 1928, kr°m centoj da verkoj senditaj al ni por 

recenzo (po du ekzempleroj el kiuj unu por la biblioteko) kaj 
krom cento da donacitaj brosuroj malnovaj, maloftaj kaĴ treege 
valoraj, ni ricevis el du lokoj 6  kestojn, pezaj kune 2 0 0  kg. 

kiuj enhavis antaŭmilitajn librotrezorojn: pli ol 1 000  libroj, 

brosuroj, jarkolektoj. Hodiaŭ nia inventara katalogo haltas je 
la numero 7 141 ;  post klasigo de la ekestitaj materialoj tii 
numero transpasos 7500, (duoblaĵojn ni ne numeri gas).

Unua ĝermo de la biblioteko estis kreita per la aĉeto de la 
libraro aparteninta al la Svisa Esp. Societo, kies stampo ĉiam 

ekzistas sur kelkcenl numeroj de tiu epoko, kiuj nun staras en 
nia libraro. Tiam ĝin prizorgis S-ro E . Stettler, la bibliotekisto de 

la S. E. S. Tui societo tiom zorgis pri sia libraro, ke ĝi starigis 
por tio specialan Bibliotekan Komitaton el kvar personoj: Dr.

F. Uhlmann, Rene de Saussure, S-ino M . Milsom-Ramo kaj 
FA. Stettler. S-ro Stettler organizis tiun unuan bibliotekon, kaj 
la sistemo de li enkondukita, restas la sama ĝis nun, en siaj 
ĉefaj linioj. FA la Biblioteka Komitato multe riĉigis la libraron 

S-ino Milsom, per malavaraj donacoj de granda kvanto da 

libroj, kaj S-ro D e  Saussure kiu donacis al UEA multajn kla
silojn, librojn, gazetojn, slipojn.

En 1912 la S. E. S. vendis sian libraron al Hector Hodler. 
De 1913 prizorgis la bibliotekon H an s Jakob, ekster la ofi

ceja labortempo. Intertempe la libraro grandigis pro la senĉesa j  

novaĵoj, sendataj kiel recenz-ekzempleroj por la gazeto. Orova 
plibonigo estis la unuformaj skatoloj, enkondukitaj de S-ro 

Jakob, por konservi broŝurojn, gazetojn, aperantajn —  /fie/ oni 

scias —  en multspecaj formatoj, seriaj kaj kaprice variaj. Tiu 

sistemo de skatoloj estas uzata en la Federala Svisa Biblioteko 

de Bern. Nia biblioteko posedas nun iaspecajn skatolojn; mal
grandajn en la formato 18 X  13 x  6, mezajn 2 6  X  2 0  X  9  
kaj grandajn .J5 X  2 6  X  9. Tiamaniere —  sen grava perdo 

de neokupita spaco —  la brosuroj estas konservataj, kaj nur tre 
malofte ni bezonas ilin faldi aŭ mallongigi per tranĉo. S-ro 

Jakob komencis kun 25  skatoloj. Nun, dekkvin jarojn poste, 
ni posedas 7 30  skatolojn plenajn je la brosuroj kaj gazetoj, 

SOO binditajn librojn kaj jarkolektojn, kaj pli ol 2 0 0 0  eldo
najojn, por kiuj mankas la loko. Grandan kvanton da duobla
gaj la biblioteko de UEA donacis al la biblioteko de la Ligo 

de Nacioj, al la Universitata biblioteko, kaj okaze al sami
deanoj por utilaj servoj.

De ! 9 ] 7  ĝis 1 920  la biblioteko de U EA , kiu jure kaj fakte 
apartenis ankoraŭ al Hodler. resiis sen prizorgo. La mortinto 
testantentis ĝin al sia amata Asocio, kaj S-ino Hod ler per ofi
ciala dogmeno transdonis la libraron al U EA . En 1921 UEA  
akiris la bibliotekon de Clarence Bicknell en Bordighera. Tiu- 
ĉi akira jo konsistis en binditaj jarkolektoj de malnovaj gazetoj 
kaj tre valoraj libroj. La publiko ne imagas al si kiom da tempo 

postulas eĉ iometa ordo en la biblioteko, kies inventaro trans

pasis 7 0 0 0  numerojn. Nur unu ekzemplo. Preparante jarkolek
tojn por bindado, ofte oni konstatas ke mankas unu-du kaje
roj, aŭ kelkaj el ili estas difektitaj. La jarkolekto do formeti- 

ĝas por atendi kelkajn semajnojn aŭ monatojn, ĝis oni rehavi
gos njanka jojn. Iufoje pasas unu jaro en tia atendado, kores

pondado, eĉ anoncado pri mankantaj numeroj. Do, estas grava 

okazintajo kiam revenas el bindejo iu granda volumo, bindita, 
kun pluraj kunigitaj jarkolektoj, en perfekta ordo, kio repre

zentas du aŭ tri mil paĝojn. Ofte, la lempo bezonita por tion 
atingi preskaŭ egalas la materian valoron de la presita papero. 
En 1927 ni bindigis iri jarkolektojn, kiuj restis nebinditaj depost 

19 10,pro mankaj kajeroj kiuj hazarde retroviĝis inter manu

skriptoj neklasitaj. Granda malamiko de la bibliotekisto estas 

la kutimo eltranĉi artikolojn por la represo, aŭ fordoni gazel- 
kajerojn por ekspozicio. Tio okazigas malagrablajn serĉadojn, 

ofte vanajn, al la ordema librarestro. N i posedas kompletajn 

kolektojn (duoble, —  binditajn kaj en kajeroj) de ĉiuj gravaj 
gazetoj: La Revuo, Lingvo Internacia depost 1900, Oficiala 
Gazeto, Scienca Revuo, ...sed mankas al ni unuaj du jaroj de 

« Esperanlo », kvankam ni ja eslas en ĝia lulilo. Tio estas ofta 

historio, ke la homoj malatentas pri gravaj objektoj kiuj ilin 
ĉirkaŭas, pro ilia komuneco, kaj poste la heredintoj ne povas 
retrovi plej elementajn aferojn, por ĉiam perditajn, ĝuste pro 
tio ke siatempe ili estis iro konataj.

Pri la plimulto da libroj, kiuj estas en nia biblioteko, ne 

valoras paroli, ĉar konataj ili estas laŭ la katalogoj, recenzoj, 

ktp. Sed malpli konataj estas alispecaj eldonajoj. Unue ni po

sedas helplingvan sekcion, kun 2 0 0  artefaritaj lingvoj kaj pro

jektoj:: Volapŭk, Ido, Bolak, Interlingua, ktp■ Laŭ nia scio 
(iu sekcio estas unika en la mondo, laŭ la nombro kaj kvanto 

da eldonajoj, malnovaj kaj novaj, en diversaj eldonoj, tradu
koj, eĉ manuskriptoj, aŭtografoj. Poste atentinda estas la mate
rialo pri la Unua Kongreso 1905, kun ĉiuj raportoj, atiloj, 

fatoj, eĉ kun la provizo de memor-plumoj fabrikitaj por tiu 

kongreso. Em la sekcio de Scienco ni posedas plurajn naciling

vajn verkojn de lingvistiko, poliglotismo, ekz. eldonojn de la 
Brita Biblia Societo en 7 0 0  lingvoj, vortarojn de ĉina ideo

grafio, multekostan luksan volumegon de la Kodo Lugagne en 
sep lingvoj (kun Esperanto). Unika ankaŭ estas la sliparo pri 

2 ^ 0 0  naturaj lingvoj kaJ dialektoj, kiun verkis speciale por 
UEA fakulo-samideano. Tre interesa estas alia sliparo, ĉiutage 

kompletigata: kompleta nomaro de ĉiuj esperantistoj —  aŭto

roj, tradukintoj, konataj propagandistoj, komitatanoj, ktp• Tiu
sliparo komencita en 1925 nun konsistas el 2500 kartetoj. 

Dank’ al ĝi ni povas respondi —  en unu minuto —  kie kiam 
bion faris por Esperanto tiu aŭ alia samideano, kiam kaj kie 
li naskigis, kiaj eslas liaj titoloj, verkoj, ktp. Se iam estos fi

nance eble eldoni historian « Oran libron » de nia movado, la 

materialo por ĝi jam estas preta. Tiu biografia katalogo farigis 

iom-post-iom, dum la atenta trarigardado de ĉiuj esperantaj 

gazetoj, kiuj servis por la Bibliografio. Relative malmultaj 

estis sciigoj kiujn bonvolis sendi al ni senpere la aŭtoroj. Gran
dega, ankoraŭ ne ordita, estas kolekto da fotoj, portretoj de 
esperantistoj, grupoj, kursoj, ekspozicioj kaj kongresoj de Espe

ranto. Poŝtkartoj kun esperanta teksto aŭ bildo, sigelmarkoj, 
glumarkoj, folioj, afiŝoj, prospektoj, esias zorge konservataj, sed 

ili restas neklasitaj kaj ne erkotolo gitaj, pro la negranda valoro 
de tiaspeca kolekto.

« Unuan Libron » donacis al la biblioteko S-ro Nikolai 

Krassovslfi el Ufa (Tatano), Ĉia bibliografia valoro^ estas ne
taksebla. Ampleksa estas ankaŭ la aŭtografa kolekto kun la 

propramanaj skriboj de Zamenhof, Bourlet, Boirac, Hodler, 
Graborvski, Mudie, k-a., ĉar la aferoj de U EA  kaj la perso
naj rilatoj de Hodler alportis al Geneve leterojn de ĉiuj emi

nentuloj de nia movado. N i havas en aparta skatolo ĉirkaŭ 150 

diversajn portretojn de Zamenhof kaj fotojn de lia tombo, mo

numento, naskurbo, fotojn de grupoj kun kiuj li estis fotogra
fita, dum siaj vojagoj, vizitoj al la kongresoj. Granda esias 

ankaŭ la kolekto de neeldonitaj manuskriptoj, jen valoraj, ver
kitaj de eminentuloj, jen kuriozaj strangaj, preskaŭ ter atolo giaj.
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Fine, estas tute nature ke la centro, kiu seninterrompe funkcias 

por kaj per Esperanto dum 2 6  jaroj, de 19 0 3  ĝis 1929 , ke tiu
intemacia helplingva fokuso estas natura deponejo, unika en la 

mondo, de la koncerna materialo. Kaj tio farigis malgraŭ ĉiuj 
malfavoraj cirkonstancoj: la milito, la morto de gvidantoj, la 
manko de mono por tiu-ĉi scienca, sekve senenspeziga afero.

Ĉiuj trezoroj de la biblioteko de UEA restis kvazaŭ enteri

gitaj ĝis 1925, kiam la Kongreso donis novan pulon al la afe

roj. Depost tiam komencis sinteza laboro, kiu jam havigis ion 
f r esan, novan pri la malnova periodo de Esperanto kaj pri la 

nuna stato. Tion parle respegulas niaj jarlibroj, en kiuj tias
pecaj materialoj, mallongaj, kundensita j, prezentas unikajn pro

vojn de dokumenta studado de la Esperanto-movado. Nenio 
simila ekzistis ĝis nun en nia literaturo, kiu ordinare kontentigis 
je proksimumaj sciigoj, malprecizaj datoj, nekompletaj nomoj. 

Se nia kono tiurilate faris la pason antaŭen, tion ni suldas al la 
biblioteko de U EA , unuavice al ĉiuj kiuj kontribuis por ĝi —  
jen per sia laboro, jen per sia malavara donacado. La fruktoj, 

kiujn ni nun rikoltas, estas do plej efika danko al la solidan} 
kontribuo por nia komuna afero.

(Bibliografia Servo.)

A n d r e o  O  e n  K o t o n u j o

L a  Lerneja administracio cle Tartu intencis arangi kurson de 
Esperanto por geinstruistoj dum ciujaraj somerkursoj (1 928 ). 
Laŭ  rekomendo de Esperanto Instituto de Estonujo, la kurson 
devis gvidi S-ro A .  Saul. Sed intertempe Esperanto-Asocio de 
Estonujo invitis S-ron A .  Ĉe el Svedlando. L a  lerneja admi
nistracio invitis S-ron Ĉe de sia flanko. Komence aligis 4 0  per
sonoj. L a  kurso pligrandigis, je konto de la kursoj de naciaj 
lingvoj, ĉefe germana, tiel ke finis Ia kurson 6 8  personoj. E k z a 
menigis 3 0  personoj, el kiuj 19 kun laŭdinda rezulto. IO  kun 
bona nur unu kontentige.

Samtempe S-ro  Ĉe gvidis porpublikan kurson, kiun 
partoprenis interalie la policprefekto. Ia poŝtestro, jugisto el 
duagrada juĝejo.

L a  geinstruistoj arangis adiaŭan tevesperon, dum kiu parola
dis multaj finintoj de Ia kurso kaj S-ro U iga, estro de la dis
trikta lerneja administracio, interalie diris: « N i  estas trompitaj. 
N i  venis nur por vidi la metodon, sed ni estis tiom interesitaj 
pri la afero, ke jam ne povis foresti eĉ unu lecionon kaj nevole 
lernis la lingvon. » L a  gekursanoj donacis al S-ro A .  Ĉe belan 
ledan adreson kun argenta blazono de Tartu.

D um  sia restado en Tartu. S-ro Ĉe faris vizitojn al lokaj
eminentuloj, paroladis en lernejoj; Ia 4. I X  li vizitis la limurbon
V a lk , kie li paroladis antaŭ 2 0 0  geinstruistoj kaj gelernantoj.
Cio ĉi tio bone propagandis Esperanton vekante ĉie intereson 
por ĝi.

V id inte sukcesojn de la kursoj de S-ro Ĉe. Tartua Popola 

Universitato decidis enkonduki en sian programon Esperanton. 
Funkciis du kursoj: komenca, gvidata de s-ano H .  Seppik kaj 
supera gvidata de A .  Saul.

L a  IO. I X  S-ro A .  Ĉe revenis al Ta llinn  por gvidi ĉi tie 
publikan kurson, kiun partoprenis I IO  personoj. L a  kurson gaste 
vizitis hungara legacia konsilanto. S-ro  F. Ta roczy, urba ler
neja konsilanto por elementaj lernejoj S-ro Cta. Bruller, konsi
lanto por mezlernejoj S-ro  J. Grunthal.

Ĉe  fino de Ia kurso E. I.E .  ree arangis ekzamenon kiun ĉeestis 
ankaŭ gelernantoj cie Ia lasta klaso de gemstruista seminario kaj 
honorgastoj: hungara legacia konsilanto S-ro F . Taroczy, vic- 
ministro por instruado S-ro G -  Ney, urba lerneja konsilanto 
J. Grunthal kaj direktoro de franca liceo en Ta llinn  S-ro V i l-

lemson. L a  ekzamenkomisionon unuafoje partoprenis oficiala 
reprezentanto de Klerministerio, direktoro de lerneja fako, S-ro
G. Ollok. Ekzamenigis 5 1 gekursanoj en ago de 12 -60  jaroj 
kaj sukcesis bonege, farinte tre efikan impreson je ĉeestintoj. L a  
ambaŭ urbaj lernejaj konsilantoj estis tiom ravitaj de ĉio vidita 
kaj aŭdita, ke petis S-ron ĉe  doni provlecionojn en gemstruista 
seminario kaj al geinstuistoj de komene- kaj mezlernejoj. Le r
nejo konsilanto S-ro Bruller eĉ petis S-ron ĉ e  skribi kiam li 
refoje havos tempon por viziti Estonujon, promesante tiam klo
podi pri arango de kurso por geinstruistoj oficiale, flanke de 
Tallinna urba lerneja administracio.

D um  la adiaŭa tevespero, la gelernintoj de S-ro  ĉ e  donacis 
al li ledan paperujon kaj monujon kun arta estona desegnaĵo. 
Krom e kiel serca aldono estis donacitaj al li marcipana koro 
kaj ĉokolada ŝlosilo, ornamita per granda ruga rubando « pli 
gravan objekton ol la ŝlosilo de la gramatiko, kiun li jam pose
das, la videblan ŝlosilon de la koroj, ĉar ĝi estas, estis kaj estos 
la vera sekreto de la sukceso » —  kiel diris la transdoninta 
sinjorino.

S-ro Ĉe ankaŭ instruis anstataŭ sam-ino E . Lŭbek la lernan
tinojn en Ia 2a elementa lernejo kaj estis ravita de ilia scio. 
S-ro Ĉe petis aparte noti meritojn de S-ino Lubek kaj lernemon 
de la lernantinoj.

Krome, dum sia restado en Tallinn, S-ro  ĉ e  faris vizitojn al 
diversaj eminentuloj, en Klerministerio^ U rban  Lernejan A d 
mistradon, k.t.p. ĉie pruvante praktikan utilecon de Esperanto. 
N e  mankis ankaŭ paroladoj kun lumbidoj pri Budapest, urbo de 
la X X I  Universala Kongreso, faritaj en kelkaj lernejoj.

L a  I 3, X ,  S-ro ĉe  forvojaĝis al Svedlando. Akom pani lin
en havenon kolektigis ĉirkaŭ 100  gesamideanoj. D um  la tuta
tempo, ke S-ro Ĉe restadis en Estonujo, la gazetaro raportis pri
li kaj liaj kursoj, interesigante tiamaniere la vastan publikon pri 
Esperanto.

N u n  li estas for. A I  ni restis belaj rememoroj, novaj gesami
deanoj, aligintaj al societoj kaj zorgo pri novaj kursoj. E n  d iv e r 
saj lokoj oni bezonas kursgvidantojn; ili ne mankas, sed mankas 
al ili tempo veturi de Ioko al lokoj.

A/. Crigorjev 

propagandestro de E. A . E.

E s p e r a n t i s t a  V i v o

Fianĉiĝo.

Fianciĝo. —  S-ro T ra jĉo  Dim itrov kun F-ino Penka A r 
kova en Petriĉ, Bulgar.

Edzigoj. —  S-ro Dragutin Doŝek, Delegito de U E A  en 
Bjelovar S .H .S .,  kun F-ino M a n ja  PetriĈ. 27. I. 29.

- F-ino V a n d a  Asquini, profesorino. An ino  de U E A  en 
Trieste, un S-ro Romeo Seiblecher, A n o  de U E A .  12. I. 29.

—  S-ro  Jules Georis, A n o  de U E A  3 1 3 3 0  en Bruselo 
kun F-ino Madeleine Janssen en Tirlemont, 9  M arto  1929.

Oni laudas !

*  S-ro D -ro  J. C. F . Heinsius, A n o  de U E A  3 2 8 4 4  kore 
dankas al S-ro H .  M o y  Thomas, ĉefdelegito en Londono kaj
S-ron B. Schmidt, ĉefdelegito en N ew  Y o rk  pro donitaj infor
moj.

*  S-ro  Dohumil Paleĉek, A n o  de U E A  n-ro 19574  kore 
dankas al S-ro  P au l Blaise, komerca D  en Londono pro helpo 
en lnternacia komerca rilato.
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IVIaJ Mortinto!
Kun sincera bedaŭro ni ricevis informon pri la morto de jenaj 

samideanoj. A l iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj res

pektplenaj kondolencoj.

Funebro vuali* Ia Germanan Kongreson en Frankfurt am 
M ain, okazinta dum pasko. L a  morto de la Prezidanto de la 
Germana Esperanto-Asocio, D -ro  Kliemke peze sentigis. S in 
cera amiko kaj arda defendanto de nia afero forlasis la teron. 
D -ro  Kliemke mortis sekve de operacio la 2 0  an de Februaro 
1929, atinginte la 2an de januaro, 59  jarojn.

D e  simpla deveno pri kio li estis fiera, la mortinto studis 
juron kaj okupis dum kelkaj jaroj statan oficon (juĝeja asesoro). 
D e  1905  li okupis pozicion ĉe la Deutsche Bank, unu el la 
grandaj bankentreprenoj germanaj. La  Deutsche Bank  fondis 
Ia Orientafrikan Fervojan Societon en Ia kolonio Orienta A f r i 
ko. D ro  Kliemke farigis komitatano kaj Direktoro de tiu-ĉi 
entrepreno ĝis 1923. Gravajn servojn li plenumis en tiu entre
preno. D um  multaj jaroj Ii vojaĝis en Orienta A friko. Eksteror
dinara lingva scio (Ii povis paroli kun la indiĝenoj en ilia ling
vo) , faciligis al li la taskon. Farinte vojaĝon en Persujo li ekin- 
teiesigis pri la Bahai-movado, al kiu li restis fidela ĝis la morto.

D-ro K liemke .

Sub la nomo Heinrich N ienkam p Ii publikigis du legindajn 
verkojn en germana lingvo: Fiirsten ohne Krone (Princoj sen 
krono) kaj « Kultur und Sprache » (Kulturo kaj Lingvo) kiuj 
en plej bona formo varbis por nia afero. D -ro  Kliemke estis 
tre ligita al Esperanto kaj helpis per konsiloj kaj agoj. L a  G er
mana Esperanto-Asocio elektis lin sia prezidanto. K rom  ano 
de la Bahai-movado li partoprenis ankaŭ la porpacan celadon. 
L a  Berlina distrikto de la Germana Societo por Paco  elektis 
D -ron  Kliemke kiel prezidanton.

Akcidento en la subtera fervojo kaŭzis al li plurmonatan mal
sanon ĉe la kruro. Ankoraŭ  ne resanigite, li lametis de loko al

loko helpante, konsilante al la laborantoj por La idealoj al kiuj
li sin donis. Funebras pri li familio, edzino kaj 4  gefiloj kaj 
kvar nepoj, neforgesante la homoj kiuj kontaktigis kun li.

S-RO VLADIMIR G erne t, mortis la 7-an de februaro pro 
interna tumoro, lia enterigo estis je la regna kosto, pro liaj 
sciencaj meritoj. L i  esperantistigis 1894  en Odessa, kie li estis 
privata instruisto. L ia  traduko de « Fantomoj » de Korolenko
aperis 1895. D u m  tri jaroj 18 9 6 -9 8  li mone subtenis tiaman 
centran organon « L ingvo  Internacia » eldonita en Upsala. A n o  
de la L ingva Komitato de 19 0 5  ĝis 1910. (Laŭ  Sennaciulo
N -ro  2 3 0 ).

S-ro P ro f. I. Dudkoviĉ, A n o  de U E A  2 0 0 4 8  en Z a 
greb, 21. 12. 1928.

S-RO Gustav HoHN, A n o  de U E A  2 0 6 0 0  en Zurich, 
fervora propagandisto. 25  jara. 18  M arto  1929.

S-RO Emile Beuve, instruisto, 4 7  jaraĝa, A n o  de U E L A  
13780, franca pioniro de nia movado en Troyes (Aube).

S-RO D. A .  KlaĝIN , A n o  de U E A  N -ro  4 9 3 0 , sekretario 
de la Esp. Societo « Harm onio » en Novjorko, subite mortis 
la 16an de Februaro dum maskobalo de la est. societo H a r 
monio. L a  movado en N ovjo rko  perdis lertan instruiston kaj 
fervoran propagandiston. L i  naskigis en Hercegovino.

D-RO R . Cohen, advokato, Ham burg, 6 6  jara, A n o  de Ia 
U nua  esp. grupo de Ham burg-A Itona, dum kelkaj jaroj ĝia
prezidanto. A n o  de U L A  2 3 9 1 3 ,  28. I I.  29.

S-RO A l b i n  ZACHRISSON, gimnazia instruisto en Karlstadt,
Sved., 25. I. 29. Prezidis Svedan Federacion. 1909  eldonis 
lernolibron. A n o  de U E A  32437 .

Ge-sroj Maurice Boeren, V D  de U E A  en Antverpeno 
havis la malfeliĉon perdi Filineton Gaby. 14. III. 29.

S-ro G iovanni Ferraris, D  de U E A  en A lessandra, 
priploras la morton de amata patrino, 6. III. 29.

S-RO D im itr IVANOV, V D  de U E A  en Ruse (R u sĉ u k ), 
Bulgario, priploras la morton de sia patro. 26. 12. 1928.

Sinceran kosenton!
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CC I S K  »
Organo Internacio de Socialista Kunbatalo 

Esperanta eldono de monata revuo germanlingva 

Abono por kvar numeroj Fr. svis. 2.—

Mendu ĉe :

ADMINISTREJO DE ESPERANTO « ISK »

79 Servette, G e n i  v e, Svisio.

Ne forgesu ke «Vortoj de Prof. Cart »
donas al vi respondon al multaj gravaj demandoj kaj

problemoj, kiujn vi pene serĉas solvi.
140 paĝa volumo. —  Prezo: Fr. sv. 2.80.

Bela preso kaj bindajo.
Universala Esperanto-Asocio, (Libroservo)

12 Boulevard du Theatre, Geneve (Svislando)
i
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E s p e r a n t i s t a  P a r o l e j o

Oni petas

E n  ciu urbo ekzistas ia muzeo aŭ muzeoj, ne nur de pentra
joj sed ankaŭ de naturscienco, zoologio, hejma historio, art
metio, memoraĵoj k.t.p. Ĉ iu  muzeo eldonas presaĵojn (G v id 
librojn, programojn, poŝtkartojn, jubileojn aŭ historiajn doku
mentojn). Nenie oni kolektas tiujn-ĉi presaĵojn kaj do ili estas 
kolektindaj. M i  nun volas kolekti ilin por fondi muzeon de 
muzeaj presaĵoj. K iu  povas helpi? L a  esperantistoj de la tuta 
mondo! K a j  kiamaniere? Iru  al via muzeo kaj petu tiajn 
presaĵojn, sendu ilin al mi por ke mi povu sciigi la sciencan 
mondon, ke per Esperanto ebligis la tre dezirinda kolekto.

Profesoro D-ro A . Schramm, Leipzig, Sud strasse 72.
(A n o  de la K va ro  por la K va ra  =  la Loka  kongresa

komitato de Ia I V a  en Dresden).

Oni proponas

L a  jarlibro aperu en du volumoj, nome unua parto kiu 
enhavas la ĝeneralan parton kaj dua parto kiu enhavas Ia 
adresarojn. A l  la unua parto estu aldonata kalendaro kiel 
skizita sur la dorsa flanko de ĉi tiu folio.

L a  kalendara parto estus tre praktika por ĉiutaga uzado, 
dume la ĝisnuna jarlibro estas tro ampleksa por enpoŝigo. 
Certe la kalendara parto estus ankaŭ aĉetota kaj uzota de mul
taj esperantistoj, kiuj ne estas U E A -a n o j.  Ci do estus ankaŭ 
varbilo. O n i povus enmeti kelkajn pagojn perforitajn (Spaco 
por notoj, mendito k.t.p.)

F. Hirzel, D M  de U EA , Zurich.

(Respondo de la D irektoro). —  N i  represas supran propo
non ĉar ĝi estas farata jam ofte. N i  mem partoprenas la dezi
ron esprimitan nome arangi du jarlibrojn unu kun Generala 
Parto kun variaj informoj ĉiaspecaj, kaj dua nur-esperanta 
facile uzebla kaj kunportebla. Kontraŭstaras al la efektivigo 
la eterna financa problemo kaj Ia fizika neebleco por la 
kompilintoj prezenti je tempo taŭga la laboron. Sed la propono 
estas unu el tiuj kiujn ni efektivigos tuj kiam plibonigos premisoj.

lnternacia Ligo de Patrinoj kaj Edukistinoj

POR LA PACO

A l la Paco per I'A  mo.
Celo de la L igo :

Ig i la militon neebla forigante malamon.

L a  Patrinoj aligantaj al la L igo  promesas enradikigi en la 
spiriton de siaj infanoj:
L a  A m o n  
al la Familio 
al la Patrujo 
al la Hom aro

L a  Patrinoj devas eduki la infaneton ami ĉiujn membrojn 
de sia familio.

L a  Patrinoj devas poste inspiri al la gejunuloj fratajn sen
tojn por ĉiuj homoj de sia gento kaj de sia lingvo.

L a  Patrinoj devas fine konvinki ĉiujn cirkaŭ si pri la nece
seco ami ĉiujn homojn el iu ajn nacio.

Ili tiel kunlaboros diskonigi tiun belan kondutmaksimon de 
Montesquieu:

« Se mi scius ion por mi utilan kaj malutilan por mia fami
lio, mi ĝin forĵetus el mia spirito.

« Se mi scius ion utilan por mia familio kaj malutilan por 
mia patrujo, mi penus ĝin forgesi.

(87) 27

« S e  mi scius ion utilan por mia patrujo kaj malutilan por 
Eŭropo kaj la homaro, mi ĝin rigardus kiel krimon. »

Fine, la Patrinoj, per sia ĉiutaga ekzemplo, devas pruvi ke 
la amo sin montranta per oferoj konsentitaj al la konkordo kaj 
la paco, povas sola venki la egoismon, fonton de ĉiuj malpacoj 
kaj doloroj de ili naskitaj.

Generala Sekretariino por Franclando: S-ino Eidenschenk- 
Patin, eks-anino de la Supera Konsilantaro de la Publika 
Instruado, Kavalirino de la Honora Legio O .I. Berny-Riviere, 
par V ic-sur-A isne (A isne-Franclando).

Sekretariino por Fremdlando: S-ino H .  Kriegk, 38, rue 
Laharpe, Le  Bouscat-Bordeaux (Franclando).

Kasistino: S-ino J. Forsans, 7, rue Croizillac, Bordeaux 
(Franclando) poŝtĉeka konto N 0 336.93, Bordeaux.

E n  K e l k a j  l i n i a j . . .

* * *  E n  la jara ĝenerala kunveno de akciuloj de la akcia
Societo « Centra Esperanto Librejo » en H a g o  (Nederlando),
la bilanco, perda kaj gajna konto estis aprobitaj kaj la dividendo
fiksita je 6 \-i % (antaŭan jaron 6  % ) .  K ie l komisaro estis re
elektita S-ro  J. L . Bruijn.

* * *  Okaze de nia X X a  Universala Kongreso en Antver
peno, S-ro G . Saggiori, Delegito de U E A  en Padova, filmis 
per « Pathe Baby  » aparato plej interesajn aspektojn de Ia 
Kongreso, t.e. Akceptejon, amasigon en la U rb a  Parko  kaj 
promenadon tra la U rbo, viziton al Haveno kaj vidindaĵojn 
en Antverpeno. E n  dua parto de la filmo aperas postkongresa 
ekskurso tra Belgujo; i.a. promenadoj kaj aspektoj esperantaj 
en Bruselo, Brugo, Zeebrugge, Lovanio, Ostende. L a  dirita 
filmo estas longa ĉ. 9 0  m. (kiel 2 5 0  m. de normala filmo), 
kun pli ol 6 0  klarigoj en Esperanto. Grupoj kaj samideanoj 
kiuj posedas « Pathe B ab y  » projekci-aparaton nepre devas
mendi ĉ-tiun filmon por revivi antaŭ la ekrano belegajn pasintajn 
tagojn.

L a  mendoj estas riceveblaj ĉe S-ro Saggiori; kunsendu pres- 
koston, kiu estas 50  sv. fr. inklusive sendkosto por Eŭropaj 
Ŝtatoj. Necese kun la mendo klarigi ĉu oni posedas projekci- 
aparaton tipo D K  (por filmoj gis 2 0  m.) ĉu tipo Super (por
filmoj ĝis 100  m.). Adreso: Corso V .E .  6, Padova. Italujo.

* * *  S-ro  Ivan H .  Krestanoff, L .K .,  nun estas en Sofia, 
2 6  ui. A sp a  ru K (Bulgar.) kie li oficas kiel lektoro de franca 
kaj germana lingvoj.

* * *  L a  unua eldono de la broŝuro pri sankta Venceslao 
en E  jam elĉerpigis. L a  neatendita intereso de esperantistaro 
pri tiu ĉi informa libreto instigis la Komitaton por S. Vences
lao festoj en Praha, prepari novan eldonon de tiu ĉi informilo. 
Samideanoj, kiuj ne jam ricevis la menditan broŝuron, bonvolu 
afable paciencigi ĝis la apero de la nova eldono! Esperanta 
fako de la Komitato por s. Venceslaofestoj, Praha I I I ,  Josef-
ska 8, dankas per tio ĉi elkore al ĉiuj samideanoj, kiuj sendis 
gratulojn.

* * *  K iu  volas ankoraŭ ricevi el la esperantaj prospektoj, 
kalendaretoj kaj afiŝoj de la Foiro de Budapest, petu per sim
pla poŝtkarto de Ia foiroficejo, Budapest, V ., Alkomany-utca 8. 
L a  afiŝo montras vagonaron iranta al Budapest, do estas uzebla 
ankaŭ por anonci kongreskaravanojn. Havebla  ankaŭ en 12 
aliaj lingvoj! K iu j ne povas partopreni la kongreson en augusto, 
havas okazon viziti dum Ia foiro la kongresurbon ricevante 
grandajn vojaĝrabatojn ankaŭ ĉe Ia najbaraj fervojoj. Esta 
speciala esperantista gvidado kaj kunveno. Interesiga ntoj petu 
detalajn informojn de la foiroficejo, esperanto-fako.
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R E K L A M O

K o r e s p o n d a d o

Interŝanĝo de objectoj

Amsterdam. — S-ro N-A. Zilver, Dam rale 95, PM, ekskluzive 

mezeŭropajn, malakceptas bagatelajojn.

Anfd (Ruman.). Julio Eiser, oficisto, str. G. Alexandrescu 16, 

Pm. k. C.I. laŭ katalogo Michel, aŭ popece Sendas rumanajn k. 

naj bar landajn.

Barcelona (Hispanujo. — S-ro Jose fo Angles Prous, Canalejas 

u i, principala, L., kun fraŭlino loganta en Hollywood Kali
fornio.

Budapest A’ (Hungar.). — S-ro I. K. Kovarcz, Villan u. 27, L., 
PI. k.ĉ.l.

Dauiiavptls (Latvio). — S-ro Lidaka, Jatnieku pulka staba, PI.,
L., k.ĉ.l.

Debreczen (Hungar.). — S-ro Janos Bari, policisto, Varga u. 28 
L.. PI., k.ĉ.1.

Bucuresti 2. — Constantin Beu, sos. Jianu 18 c/o Leonida, deziras 
korespondi pri religiaj demandoj.

Bucuresti i. — Titus Hertzug, elektro-teknikisto, Str. Regala 12, 

deziras korespondi k.vC.I. precipe kun azianoj kaj amerikanoj pri 

elektroteknikaj demandoj. P.I. kun nordeuropanoj. 

Buschullersdorf 84 (Ceĥoslovakio). — S-ro Walter Effenberger 
PM ankaŭ tutajoj, P I bfl. k.ĉ.l.

Bodenbach ^ehoslovakio) _  S-ro Alfred Heinrich. L, PI, PM 
mineralojn k.ĉ.l.

Brux (Ceĥoslovakio). — S-ro Josef Beller Teplitzerstrasse 37.
PI,^ L, k.ĉ.l. PM kun seriozaj kolektanto}

Dolni-K,mnie e na M  orovi 525. (Ceĥoslovakio). — S-ro Karel Cer

v ika , Del. de UEA, PI., L., k.C.l. por loka rondeto 

Do mm elen Ho Ĉe V alkenswaard (Nederlando). — S-ro Anton

Staals, PK, PI, L pri ĉiuj temoj. PM Certe kaj baldaŭ res
pondos.

Gajdrvi (Finnlando). — S-ro Arvi Mcronen. PI.

Gajanĥ (Finnlando). — F-ino Elli Paavilainen, PI.

Gajari* (Finnlando). — F-ino Laura Hakli, PI.

Goj&rvi (Finnlando). — F-ino Annan Rikstrom, Instruistino. L 
pri ciganoj.

Gateshead on Tyne (Britujo) S-ro Thomas Pattinson, 20, Gras- 
mere Street L., PI., jurnalo^ elĉerpajoj.

Glasgoiv (Skotlando). -  S-ro John M. Baxter, Glenshee, Stepps., 

lntersangas anglajn gazetojn monatajn, kiel ekzemple Strand, 
London. Royal, k. t. p. kontraŭ similaj gazetoj germanaj.

6 orlita (German.). -  F-ino Lette G<itze, Schillerstrasse 23. P I 
k.c.I. Ciam respondas.

G orlis  (German.). -  S-ro Gerhard Klau. Bismarckstrasse 27. P I 
bil.* L., k.ĉ.1. Caim respondos.

(,roasten^(Danlando). — S-ro Hermann Jensen, 19 jara. Elley- 
gade, PI., k.ĉ.l.

Ilatger (Germ. Nassau). — S-ro Erwin Brandt, Delegito de UEA,

lofacker 4-1 P I unufoje bfl kun eksterlandanoj. Respondas dum 
unu monato.

Ht} f nk\ finn lando). -  S-ro Joel Vilkki Museokatu 29. L. pri
Novia!.

Hirschberg in S c h lie »  (Germ.). -  S-ro D. Franz, Warmbrun- 

nerstrasse 27. PI., L.. k.ĉ.l. Fot-ajoj kaj korespondado kun 

junaj fraulinoj ciam dezirata. Ciam respondos.

Hradec-Kratova (Ceĥoslovakio). — S-ro Frantisek R<*sler. stu
dento Boromeum 356, PM., k.ĉ.l. Certe lespondas.

Hradec Krdlovt (Ceĥoslovakio). — S-ro Zdenko Vestly,Velke 
namesti 22, L.. PK., P I. precipe kun Japanoj.

/«hujtau (Suomi). _  F-ino Signe Paloheimo, Metsanhoitolauta-
kunta.

Joensuu (Suomi). -  F-ino Ljuba Grigorjew. Niskakatu 8.

P M  T  a* N o '  1  (Ehoslovakio). — S-ro Josef Vitek,
PM. ankaŭ jubileajn. PI.. L.. /.Ĉ.I., escepte Germanujo.

Kortrijk (Belgujo). S-ro Raoul Vanfleteren. Veemarkt 84. juve-
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Kortrijk (Belgujo). — S-ro Karel Nys. Vaartstraat 45, deziras 

interŝanĝi P.I. : afrankitaj per jubileaj P.M. — P.M. kun 

ĉ. landoj. Respondo nepre kaj ĉiam.

Kortrijk (Belgujo. — S-ro Henri Von Roye, 43 Rijsselstr. Inter- 

ŝanĝas P.I. hfi., k.ĉ.l., ĉiam respondas.

Kyoto (Japanio). —  S-ro D-ro Junichi Nakagawa, Minamigosho- 

cho 7, Okazata, PM kun Fidindaj filatelistoj.

Ltmhamn apud Malmo (Sved.). —  S-ro Bror Lundstrom, Idrotts- 

gatan 32, L., PI., PK k.ĉ.l. de Eŭropo. Nepre respondos. 

Malmo (Svedlando). — S-ro Oskar Lindberg, 14 Engelholms- 
gatan, PI.

Malmo (Svedlando). — S-ro S. A. Svensson, Altonagatan 3 , L.,
PI.

Malmo (Svedlando). —. S-ro Albert Cronquist, Rosenlund 3 1 , PI.

Malmo (Svedlando). — S-ro Sture Ingvarsson, Hakanstorpsvag 
26. P I k.ĉ.l. Ciajn respondas.

Malmo (Svedlando). —  S-ro Anton Lindberg, Sjobogatan 7, L., 
Pi., Ciam respondos.

Malmo (Svedlando). — S-ro Alfred Persson, Ystadsgatan 15 . L., 
Pi., Fot-ajoj, k.ĉ.l. Respondos.

Mark neu kire/ten (German., Sachsen). — S-ro Karl Sommer, Stadt- 
bank. Pi., k.ĉ.1. Ciam respondos.

Maine am Rhein (German). —  S-ro Peter Becker, Delegito de

UEA, Augustinerstrasse 58, PM . Certe respondos.

Maine am Rhein (German.). — S-ri Chr. Schilling, Uferstrasse,
PM.

Mexico D. F. — S-ino Ana Maria Martinez, Apartado 2482, PM 
k.ĉ.l. Certe respondas.

A arva (Estonio). — S-ro Eduard Hermann, Kreenhom 31-6 , PI. 
k.ĉ.1.

Olomouc (Ceĥoslovakio. Silezio). — S-ro Georgo Neklasi, L., 

PI., ankaŭ en germana lingvo, Respondo certigata.

Oviedo (Hispanujo). — S-ro Luis Garcia Fernandez, Diputadon 

provinciaj serĉ/as korespondantojn por 50 lerantoj. Certe res- 
podos.

Ponevezys (Litov.). —  Grupo da poŝtoficistoj PI., kun Greklando. 

Bulgario, Turkujo, Persujo, Indujo, Siamo, Cinio, Japanio, 

Norvegio, Svisujo, Francujo, Anglujo, Italio, Portugalio, Aŭs

tralio, Afriko, Ameriko. Skribu laŭ adreso: S-ro J. Skersinskas, 
Panevezys, Lithuanie.

Rimavska Sobota (Ceĥoslovakio). — S-ro Krai Vaclav. oficisto, 
Zeleznici 25. PM.

Rovne (Ceĥoslovakio, p. Dobre u Dobrusky). _  S-ro Jozef 

Prouza, PI., Fot-ajo k.ĉl. tuj kaj certe respondos.

Stara Zagora (Bulgar.). — S-ro Nesim J. Avramov, str. D. Ase- 

n°v 72, PI., fot ajoj kun abstinentoj ĉiulandaj. anoj de I.O.G.T. 

Stara Zaporo (Bulgar.). — S-ro Kosta Spasov. str. Br. Jekovi 7 1 , 
P I. fot ajoj h. ĉiulandaj abstinentoj anoj de I. O. G. T.

Sonderborg (Danlando). — S-ro O. Madsen, 19 jara. Finsens- 
gade 17 , Pi., k.ĉ.1

Valdi (Estonio). — S-ro A. Muska. Saadjarvi 6 ki. Algkool, PI,

(rekompencas ankaŭ per PM.) kreskajojn, mineralojn. Tuj’ kaj 
certe respondos.

Trebic-Horka (C.S.R., Moravio). -  S-ro Jan Hauer, studento. 
Hanelova 107. PI.. Ciam respondas.

II ’eissenberg (German. Sachsen). _  S-ro Walter Lukas. Kirch- 
Rasse i2oa PI bfl. K.ĉ.l. Ciam respondos.

Wiebehkirchen (Saar). -  S-ro Wa!ter Schild, Ziehwaldstrasse .8, 
“ I, Dfi, k.cl. Certe respondos.

Zehun ap. Podcbrady (Cehoslovakujo). — S-ro J. U. C. Jaroslav 
Mensik, Studento de juro, PM.

i

V  endota pri flankaj ŝpruc-ŝirmiloj por aŭtomobiloj

Patentita en multaj landoj 
Prezo : 3500.—  guldeneojn nederlandajn

kaj 5 o/o de vendado.
Leterojn direktu al : Arnhemscheweg, IOI

AME R SFO RT, Holland
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Petoj ka| Proponoj
IN T ERN A C IA  K O M E R C O

Atentu.— Mi interŝanĝas profesie, stampitajn neskribitajn P.I. bfl., 

kun ekstereŭropanoj k.C.l. escepte Aŭstrio, Germanujo helpmo

non ne plu validajn bankbiletojn; Rekompense mi sendas bele

gajn PI maloftajn PM., helpmonon. Josef Ulm, komercisto, 

Ried im Innkreis, Aŭstrio.

Eklezio de la liberpensantoj. Programon sendas senpage. Lŭerssen, 

Essenerstrasse 4. Gei senki re hen, Germanujo.

Gramofondiskoj. —  Novaj gramofondiskoj en Esperanto eble la 

plej bonaj ĝis nun fabrikitaj. Arangitaj de Profesoro Findlay 

kaj eldonitaj de la Gregg Publishing Co. Ltd. Ne tro multe

kostaj. Petu senpagan prospekton ĉe la solaj agentoj, British 

Esperanto-Association 142 High Holborn, London W.C. i. 

Anglujo.
--r -- -—r- — ■ w ~ < n - — I « > » ■■ ■ —- —  -- —- -- - r  - - ,

Libertempojn malmulte kostajn internaciajn en Belgujo kai

Francujo dum julio arangas la Brita Esperantista Asocio, 142
High Holborn London W . C. i . Por sempagaj detaloj skribi

tuj al tiu adreso.
*  11 1 -  ' ■  ............... ■  —  ........ ■ ■  ■ ,  ■ ■ ■  ■ ■ - ■ ■ ■ ..........■ ■ ■ ■ ■ - . .  ■ - « —  i......... .. . ...............—  — —

Monon perlabori per Esperanto povas ĉiu korespondanto de Con- 

tinental-Vojaĝoficejo de samideano H. J. Hoen, Postfach 255 
Kolti am Rhein. Detalan prospekton mi dissendas al petontoj 

nur post ricevo de respondkupono.

Prego sub la Verda Standardo, verkita de D-ro L. L. Zamenhof 

de li deklamita dum la unua kongreso en Bulonjo 1905. kom

ponita de D-ro C. R. Muller el Dŭsseldorf, kantita okaze de la 

protestanta diservo je la 2oa Kongreso en Antverpeno, aperas 

gustatempe por la sepdeka naskiĝtago de D-ro Zamenhof. Je 

ĉiu festaj o oni devas aŭdi ĝin. Prezo 1.20 RM aŭ egalvaloro 

Antaŭmendojn akceptas: Maria Elkan, Duisburgerstrasse 17. 
Dŭsseldorf, German.

Respondo garantiata. — S-ro Alois Fink, Del. de UEA, polesny. 

Novy Bydzov, Cehoslov., deziras interŝangi PI, PM, k ĉ.l. PM 

nombron kontraŭ nombro pli valorajn laŭ katalogo Michel aŭ 
Y vert.

Senpage mi sendas al ĉiu petanto unu numeron de Esperanta Bi

blioteko «N ova Kulturo». Skribu al: Sava Kalimenov, Sev- 
lievo, Bulgar.

Strump-fadenoj. — S-ro K. Guthke, Ŝt. Eriksgatan i i ,  Stockholm, 

Svedlando, korespondas kun vendistojde ŝtrumpaj fadenoj aŭ 
trikado de strumpoj.

0C=>0'

Esperan to  In s tru an to j

Cu vi ne in tencas gv id i superan  kurson  ? 

Se jes , aperis  por vi bonega help ilo , 

kom p le ta  le rno lib ro  s. t.

Supera Kurso de Esperanto
Legu  la recenzo jn  en la  esp. gazetaro .

La prezo : 1 sv. fr., 10 ekz. 8 sv. fr.

M endu 6e

n D-ro Leopold Dreher, Krakovv, Starovvislna 37

U (P o llando )

^°CID0CIDOCZD0Cr>0CZD0CZD0CI3OCZ3OC=>OQQr—

V i z i t u  C a n t e r b u r y  d u m  p e n t e k o s t o

20a Brita Esperantista Kongreso.

(La 2 Oa Brita Esperantista Kongreso okazos en Canter- 
bury dum Pentekosto, 1929 . Pro la unikaj interesatoj de la 

urbo, koj pro ĝia proksimeco al la suda marbordo, oni esperas, 

ke multaj alilanduloj ĉeestos la kongreson.)

Jen la mallarga ĉefstrato, la plej mirinda antikva ĉefstrato, 
mi opinias, kiu ekzistas. Eb le  eĉ pli mirinda ol « T h e  R ow s » 
en Chester. Estas ravaj surprizoj la tutan longecon de ĝi, —  la 
malnova tura enirejo, la strangŝajnaj pintfasadoj, ia kliniĝantaj 
domoj, la senmova rivereto superpendata de antikvaj fenestroj 
de la « Teksistoj », kiuj povus esti entute transportitaj de Ley- 
den aŭ Delft.

O n i povas aĉeti viandon en dek-sesjarcenta butiko, kaj preni 
teon en domo antaŭe la hejmo de Tpoeto Marlovve. Kinemejo 
konstruigis sub antikva konstruajo kun glore ĉizita nigra trabo, 
kiu malsupren rigardas al bildoj de bovdresistoj.

Estas antikva konstruajo armatura, kie vi povas garaĝi la 
automobilon kaj kie petrolpumpiloj jam instaligis. L a  malnova 
turo de la urba enirejo surhavas sur la muroj afidojn anoncan- 
tajn per lastmodaj reflektigaj literoj, ke estas « unudirekta 
trafiko n por pilgrimantoj en la urbon. Autobusoj kaj aŭto- 
ĥakroj tiras siajn pezajn korpojn tra la mallarĝaj stratoj.

Trafikdirekta policano (helpate de blankaj linioj) staras 
kelkajn jardojn for de la loko elektita de Aŭgustino en 5 9 7  por 
la angula stono de nia kristana civilizacio.

L a  pilgrimantoj venas al la sanktejo en aŭtovagonoj, kaj 
postulas « elegantajn temangojn » sespladajn vespermanĝojn, 
ejojn por lasi la aŭtomobilojn petrolpumpilojn, hotelojn kaj 
bildpoŝtkartojn. L a  Canterbury de la antikva epoko estas ata
kata de la animo de 1928.

L ia  M osto  la Urbestro, S-ro G .R .  Barrett, diris al mi, ke 
la demando pri troeco de trafiko estis granda problemo, sed ke 
oni nun konsideras pri « preterira j vojoj ». L a ŭ  parolo figura. 
S-ro Barrett kaj lia konsilantaro ĉizis sur sian sildon « Canter- 
bury apartenas al ĉiuj Epokoj ». Ili mem estas nur pilgriman
toj —  manpleno da lojalaj urbanoj gardantaj indan trezoron 
de la Kaosaj fortoj de modernaj tempoj.

L a  animo de Canterbury —  kion ĝi diras al la pilgrimantoj 
de tiu ĉi trorapidanta tempo?

L a  noblaj grizaj linioj de la Katedralo suprenigas la oku
lojn ĝis la loko kie la pintoj etendigas al blua ĉielo.

L a  animo de la urbo, kiu venkis la centjarojn, denove venkos. 
O n i povas rigardi la petrolpumpilojn, la garaĝojn kaj la busojn, 
sentime. Ili nur estas simptomo de la nuna epoko, kiel estis la 
diliĝenco kaj la fervojo siatempe, kaj tiu ĉi antikva urbo ab
sorbos ilin tiel,  ̂kiel ĝi jam absorbis iliajn antaŭaĵojn, ĉar Can- 
terbury apartenas al ĉiuj Epokoj.

(Trad. el « T h e  D a ily  N ew  » 8.1 1.28)

Skribu al : A .  G. Tuckers, 8, 
Canterbury.

St. Lawrence V illas,

La plej malnova, ia plej lukse ilustrita, riĉenhava gazeto esperantlingva estas

E S P E R O  K A T O L I K A
INTERNACIA DUONMONATA GAZETO

16-32 p aĝo j. —  A bono  25 aŭ  30 F r . F r . —  27-13 cm .

22 Cours Albert l-er PARIS VIII. Franoe. - Poŝtĉeka konto  : Georges R am boux , P a r is  281 -40.
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Hector H O D L E R
Lia vivo kaj lia verko

E legan ta  libreto  108 paga, fo rm a to  de I' ja r l ib ro . Enhava»* b iografion  ka j e lekton de p le j in te resa j a r t ik o lo j

----  2,50 F r. sv. po ekzem plero  ----

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO, 12, Boulevard du Theatre, Deneve.

S E N N A C I U L O

la semajna gazeto de la Laborista esperantistaro 

8 / 12 paga —  ilustrita —  belaspekta 

bone redaktata en Zamenhofa stilo

2  Vi germ. mk en 3 monatoj

Adm . R . Lerchner, Colmstr. I 

Leipzig O 27, G erm .

ĵ Mendu ankaŭ la aktualan broŝuron

L a  L a b o r i s t a  E s p e r a n t i s m o
jj de E .  Lanti,

i 4 0  pagoj. —  0 .4 0  germ. mk.

Postrancilo Esperantista

el plej bona materialo, fabrikajo de Thiers 

pentrinda regiono en Avernio

A m e b la  fie K O M E R C A  S E R V O  D E  U E A  

12, Boulevard du Theatre, Geneve

Prezo : 3 trk. sv., po unu peco kun sendo

Ilustritan Prezaron
de J a p a n a j  k a rak te r iza j p ro d u k la ĵo j (T r ia  

e ldono) k iu jn  iii povas liveri al v i, vi ĉ iu j  povas 

ricevi senpage. T u j poŝtkarte  sin tu rn i al :

Hiroski H. Yamada, Vicdelegito de UEA,

P. O. Box l i ,  A ka tsuka , Nagoya, J a p a n u jo .

E S P E R A N T O
REDAKCIA INFORMO

La redakcio resendas manuskriptojn se tio estas postulata 
de la verkinto. Lasta tago por aperi en la numero de la 
venonta monato estas la isa sub la kutima rezervo de dis
ponebla loko. Respondecas pri artikoloj generalaj la sub
skribinto, verkinto aŭ tradukinto. Pri la enhavo aŭ celo 
de reklamoj ni ne akceptas respondecon. Elstas principe 
malakceptataj reklamoj kaj tekstoj kiuj povus malutili al 
la bonfamo de la Asocio kaj de ĝia gazeto.

La abonoj komencigas en januaro. Estas akceptataj nur 
tutjaraj abonoj. Simpla abono kostas io Frk. sv. sen favor- 
prezoj. Aperintaj numeroj estas postsendataj.

ADMINISTRA INFORMO

Unu numero: i.— Frk. sv. pagebla per respondkuponoj 
Koresponda anonceto (maksimume dek vortoj) 1.25 Fr. 
Anonceto (Petoj kaj Proponoj) dek vortoj 2.00.

Reklamo: Tuta pago 200.— Frk. 1/2  pago loo Frk.
1/4 pago 50.—  Frk. 1.8 pago 25 Frk.
1/16  pago 12.50 Frk. 1/32 pago 6.25 

Rabato ĉe plurfoja enpreso de sama anonco laŭ inter
konsento. Al makleristoj rabato de 2 0 %. —  U EA : Simpla 
membreco 5.— Frk. Kun la gazeto ĉe samtempa aliĝo
12.50 Fr.k., Subtenanto: 25 Frk. sv., Dumviva Membro: 
300 Frk. sv.
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L a  a l t a n t i k a

s a m o

Poŝtĉekadresoj :

Maria-Hllf Missionsverein Sohvveiklberg Konto Miinchen 1109

a ŭ  P os ta  Sparkaso  VVien 105796 a ŭ  Poŝtĉekkon to  St. Gallen IX. 1136

• Korespondado ankaŭ en aliaj lingvoj laŭplaĉe. Mendu tuj rekte ĉe Denediktiner Missionskloster Schu>eil(l 

berg apud ViUĥofen a. Donaŭ, German.

BUDAPEST

P  ostĉckkontoj:

Poŝtĉekkonto 79236 Poŝtĉekkonto 90850 Poŝtĉekkonto 190576 Poŝtĉekkonto Conti Correnti Postali Posta Sparkaso

Praha Frankfurt am Main Warszawa Geneve I. 2310 Milano 3-327 VVien: konto 105 439
Compte de Cheques postaux Compte de Cheques postaux Poŝtĉekkonto S. H. S. Postgiro Stockholm

Lyon 22176  Bruxelles 1842.00 Zagreb: 40.759 Konto: 4138

Nia banko estas: Societe de Banque Suisse. —  Schu>eizerischer Banl(Verein, GENEVE.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO, (Kongresa Servo), 12, B ou levard  du T heatre , G EN EV E
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Verkaro de D-ro Edm ond Privat

L a n o u e  A  l i  x i  I i  « i r e

M anuel p ra tique  

avec G ram m a ire  complete, exercices

et conversation 

et doubJe vocabu la ire  (114 p.)

Favora prezo : Unu ekz. 1,60 Fr. sv.

K u r s a  L e r n o l i b r o
rola metodo

Prezo

Facila legolibro
31-40a milo

Prezo

Du partoj. —  Lukse bindita. 10 Fr. sv

Z a m e n h o f

Eldono de la Brita Esperanto-Asocio

Libraro Bolingbroke-Mudie.
Bona papero, multaj bildoj, modela preso.

Favora prezo : 5—  Fr. sv. po unu.

Tiu-ĉi luksa eldono elĉerpiĝis jam de longe, ni disponas 
Pri kalkaj ekzempleroj. Kovrilo iom flaviĝinta.

S  i  I e  n  t o
Poemoj elektitaj. 28 paĝoj. 

Elĉerpita. —  Nur kelkaj ekzempleroj 

(Kovrilo iom Flaviĝinta.) 

Favora prezo : 1,50 Fr. sv. po unu

Tuta kolekto (po  1 de ĉ iu )  Fr. 17,50 svisa valoro

Libroservo de VELA, 12, Boulevard du Theatre

GENEVE, Svislando.

La diskoj TRI-ERGON
estas bonega j 

Serio  de tr i po du  flanko j

en E spe ran to  Fr. sv. 22.—  ka j sendo

Ne - esp. d isko j 

vendo je  o r ig in a la  prezo al E sp e ran t is to j

K om p le ta  K a ta lago  la ŭ  deziro.

Komerca Servo de UEA, 12 Bd. du Theatre

Geneve —  Svislando

E k s t e r o r d i n a r a  o k a z o  !
L a  L ib roservo  de U EA  vendas 

je  tre avantafca prezo la  fam an  

verkon de G ra fo  A. T o ls to j 

ru sa  poeto kaj verk isto .

P r i n c o  S e r e b r j a n i j
Historia romano el epoko 

de Caro Ivano la Terura

T raduk is  M. ŝ  ID LO V SK A JA  

284 p ago j. —  22 X 15 cm .

Prezo kun afranko : Fr. sv. 4.—

U N IVERSALA  E SPER A N T O -A SO C IO  (L ibroservo) 

1 2 , B ou levard  du Theatre , Geneve, Svis.

PRCIKJO A. «RANCHAMP ANNEMASSE

K a r a m e l o  m o l a  r r C f a u J '
— F o r t i g a n t a


